Referat og beretning fra Svømmeklubben Triton Ballerups
generalforsamling torsdag d. 17. september 2020
1.Valg af dirigent
Gert blev valgt, og han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt via klubbens
hjemmeside.
Ingen indvendinger mod dette
2. Valg af 2 stemmetællere
Tove og Morten blev valgt som stemmetællere
Stemmeberettigede: 14 (16)
3. Bestyrelsens beretning
Tritons Bestyrelses beretning for sæsonen 2019/2020
En stærk start på sæsonen, men Triton bliver frarøvet alle muligheder for
at svømme og skabe klubpræstationer grundet Covid-19.
Sæsonen 2019/2020 må betragtes som udfordringernes år grundet at Covid-19 satte en stopper
for verden og samtidig al sportslig aktivitet.
På generalforsamlingen i 2019 blev der valgt ny formand, næstformand og bestyrelsesmedlem
samt bestyrelses suppleant.
I november 2019 forlod Michael Rasmussen, K-Ansvalig, bestyrelsen grundet hans datter og søn
har valgt at svømme i anden klub.
Bestyrelsen har arbejdet med følgende emner i sæsonen.
• Øget fokus på vores klub og resultater gennem Facebook og Ballerup bladet.
• Fokus og øgning af medlemmer i klubben, både svømmeskole og konkurrence afdeling.
• Fokus og fastholdelse af ATK
• Fokus på sponsorvæg og sponsorer.
• Fokus på frivilligheden, som er nøglen til en succesfuld klub.
Svømmeskolen:
Svømmeskolen har i sæsonen 2019/20 været velfungerende. Vi har gode stabile instruktører og
hjælpetrænere. Vi har været ramt af, at en skole (Skovlunde Lokalkontor) har været lukket og

fortsat er lukket i sæsonen 2020/21. Til erstatning herfor har vi oprettet 3 hold i East Kilbride
Badet.
Corona ramte også svømmeskolen som var lukket fra marts 2020 til sæsonslut 2019/20. Det betød
desværre, at børnene ikke fik den fornødne undervisning, og at vi ikke kunne evaluere svømmerne
og anbefale hvilket hold de skulle vælge i sæsonen 2020/21. Endvidere kunne vi ikke rekruttere til
Bobleholdet.
Sæsonen 2020/21 er kommet godt fra start, hvor mange hold er helt fyldte. Instruktørerne
forsøger at flytte rundt på børnene efter deres svømmeniveau, og i den kommende tid vil der også
være fokus på at spotte nye talenter til Boble holdet.
Bobleholdet, som er Tritons overgangshold fra Svømmeskolen til konkurrenceafdelingen, blev
startet op i sæsonen 2018/19. Vi ser nu en positiv effekt heraf, da vi til trods for, at vi afsluttede
sæsonen 2019/20 uden undervisning, har fået en stor tilgang fra Bobleholdet til Talentholdet
2020/21.
Vi har i 2019/20 startet et samarbejde med Dansk Svømmeunion (via vores 3 partsaftale med
Ballerup kommune og Dansk svømmeunion), hvor en konsulent fra Dansk Svømmeunion (Patrick
Lilius) først kommer og observerer, hvordan vores svømmeskole fungerer, og herefter kan komme
med råd og vejledning til, hvordan vi bliver bedre. Det ser vi meget frem til, og i den kommende
tid skal han sammen med vores svømmeskoleleder Megan rundt og besøge vores
svømmeskolehold. I samarbejde med Patrick Lilius har vi også netop afholdt et
træneropstartsmøde, med stor fremmøde, hvor instruktørerne fik et to timers kursus i
konflikthåndtering, som har været meget efterspurgt.
I slutningen af sæsonen 2019/20 har vi afholdt medarbejdersamtaler med alle instruktørerne. Der
var generelt gode tilbagemeldinger og gode konstruktive forslag til, hvordan vi kan gøre det bedre.
Mange af disse forslag blev behandlet på ovenstående møde, og der vil blive fulgt op herpå i
sæsonen 2020/21.
Succes og ændringer i konkurrence afdelingen.
Konkurrence-afdelingen har haft fokus på lige fra de unge talenter fra svømmeskolen til det
sportslige på højeste plan.
Vi har i det forgangne år lavet tiltag med bobleordning fra svømmeskolen som sætter fokus på
vores nye konkurrence svømmere, Talentholdet er blevet mere stabilt og årgangsholdet er blevet
tilpasset.
På Eliteholdet er der blevet lavet en Top 8/12 satsning for de 12 ”bedste” svømmere, holdet bliver
sat af den fungerende elitetræner. Denne satsningsgruppe bliver tilbudt specielle tiltag som delvis
eller fuldt er finansieret via Team Ballerup midler.
Hvad er der sket i konkurrenceafdelingen i sæson 2019/2020
• Pandekage Cup 2019 blev afholdt med succes.
• Sprintholdet drager i oktober til Finland til de Nordiske Masters mesterskaber, hvor der
bliver svømmet Nordiske mesterskaber hjem og flere flotte medaljer.
• Øst kortbanemesterskaber i Gladsaxe viste junior /senior var på rette vej med formen.
• DJM i Vejle Stor succes med flere Danske Junior mesterskaber og flotte præstationer af
svømmerne, De Danske mestre er Kasper Bonnichsen, Gustav Stjernholm, Lasse Brandt og
Mikkel Hjelm.
• DMK, Guld til Signe Bro og udtagelse til EM i Glasgow
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Kasper Bonnichesen og Gustav Stjernholm kvalificerede sig til Nordiske Junior
mesterskaber. Kasper svømmede sig til guldet i 200 fly.
DHM – 1. div svømmes i Klastrup, vi klarer og placerer os desværre i den tunge ende af
feltet.
Eliteholdet afholder træningslejr i Tyrkiet, som forberedelse frem mod langbanesæsonen
og Danish Open.
Øst Langbanemesterskaber blev afholdt i egne rammer og frivilligheden stod prøven for
afholdelse af et succesfuldt stævne.
Danske Masters mesterskaber i Birkerød bød igen i år på mange flotte mesterskaber.
12.03.20 lukker Danmark ned grundet Covid-19, og vi må vinke farvel til alle vores høje
forventninger til resten af sæsonens stævner og udtagelser, her kan nævnes EJM, EM og
OL.
Vi siger farvel til Elitetræner Mads Maj som vi valgte ikke at forlænge kontrakt med.
Carles Suirana ansættes som ny Elitetræner pr. 01.08.2020, hvilket vi samtidig sætter
meget høje forventninger til resultaterne for de kommende sæsoner, vi vil svømning på
meget højt eliteniveau.
Vi forlænger aftalen med Signe Bro frem til OL 2021.
Medio juni får vi igen mulighed for at komme i vandet og Carles starter op som Elitetræner
lidt før tid.

Det er en sæson der, mangler sine højdepunkter med blandt andet Danish Open, afholdelse af
Triton Open og DM langbane osv.
Motion
Vores motion hold kører fint og er godt besat, vi har fokus på at det er hold i udvikling.
Vi har via motionsafdelingen også fået Danske mestre i Is-svømning, hvilket er meget flot.
Frivillighed
Vi oplever stadig der mangler hænder og det er svært at få frivillige til at hjælpe med at løfte
klubbens opgaver når det behøves, vi opfordrer til at melde jer når vi beder om hjælp til diverse
klubopgaver, det er lige fra opgaver som hjælp til, official, stævner, arrangementer m.m.
Alternativet for manglende frivillige vil være færre arrangementer og tiltag for vores dygtige
svømmere.
Tak !
Tritons bestyrelse vil gerne takke:
• Trænere og instruktører - for et godt samarbejde i sæsonen og på trods af Covid-19
udfordringer
• Frivillige - for deres store indsatser.
• Team Ballerup – For at støtte Triton økonomisk.
• Ballerup Kommune - For faciliteter og økonomisk støtte.
• East Kilbride Badets personale – for altid godt samarbejde.
• Dansk Svømme Union – For et godt samarbejde.
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Samt alle vores sponsorer.

Bestyrelsen 17.09.2020
Formand: Thomas Fremming (sygemeldt fra februar 2020)
Næstformand, K. ansvarlig samt fungerende formand fra februar 2020: Jesper Waterval
Kasserer og svømmeskole: Anni Børsting
Bestyrelsesmedlem og svømmeskole: Emil Andersen
Bestyrelsesmedlem og kommunikation: Christine Palmund
Bestyrelsesmedlem og Tøj: Flemming West
Spørgsmål til beretningen: Ingen spørgsmål
4. Fremlæggelse af revideret regnskab
Årets resultat viser et overskud på 205.606 kr. Dette betyder at klubbens egenkapital nu er -193.735
kr.
Spørgsmål:
Ved vi om der er nogle fra Herlevs svømmeskole, der er rykket til Triton? Svar: Nej, det har vi ikke
umiddelbart set.
Er antallet af tilmeldte det samme som samme tid seneste år? Svar: Ja, vi har lavet en rabatordning
til de, der tilmeldte sig sæsonen igen, og vi kan se, at det har gjort at rigtig mange har tilmeldt deres
børn igen i denne sæson
Hvor mange medlemmer har vi? Svar: Lige nu har vi ca. 515 medlemmer, hvilket er positivt for
denne tid af sæsonen.

5. Fremlæggelse af budget for det kommende år
Budgettet for 2020/2021 blev fremlagt. Det viser et forventet overskud på 40.500 kr.
Spørgsmål:
Hvor mange af sponsorpengene er kommet ind? Svar: Lige pt. 12.000 kr. – så vi skal arbejde for at
komme op på 120.000 kr.
6. Forslag fra bestyrelsen
Ingen forslag
7. Indkomne forslag fra medlemmer
Ingen forslag

8. Valg af kasser for 2 år, 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år, 1 bestyrelsesmedlem for 1 år, 1
suppleant og 1 revisor
Kasseren er på valg: Anni ønsker ikke genvalg
Klaus Risager valgt til kasser
Bestyrelsesmedlemmer:
Christine og Michael er på valg og ønsker ikke genvalg
Flemming ønsker genvalg: Valgt
Rasmus Jørgensen stiller op: Valgt
Tom plads i bestyrelsen – der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling
Dennis Mammen ønsker genvalg som revisor: Valgt
9. Eventuelt
Ingen punkter
Officials – der er ikke lavet en officials-plan for kommende halve år, da vi grundet Corona ikke har
en fast stævneplan lige pt
Der laves modul 1 og modul 2 kursus internt her i klubben.
Tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer.

Jesper takkede for god ro og orden og generalforsamlingen sluttede kl. 20.15

Christine Palmund, Referent

