
Ordinær generalforsamling, Dragør Svømmeklub, 22 april 2021 

Afholdt online grundet corona-relaterede forsamlingsrestriktioner 
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2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 
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4. Behandling af rettidigt indkomne forslag. 
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6. Valg til bestyrelse og 2 bestyrelsessuppleanter. 

7. Valg af intern og/eller ekstern revisor samt en suppleant for denne/disse. 

8. Eventuelt. 

1. Valg af dirigent og referent 

Formand Frank Bülow indstiller Brian Dahl som dirigent. Vedtaget uden indvendinger.  

Dirigenten noterer sig at generalforsamlingen er gyldig (den er afholdt inden udgangen af april 

og varslet mindst 4 uger i forvejen – jævnfør vedtægterne). Generalforsamlingen er dermed 

beslutningsdygtig.  

Som referent indstilles Annemarie Stengaard – også godkendt.  

2. Bestyrelsens beretning ved formanden 

Det blev ikke helt den beretning, som formanden havde håbet ved valget for et år siden. 

Klubben har været hårdt ramt af corona-restirktioner og nedlukninger. Vi har korvarigt kørt 

med fuld holdtræning – men det har ikke været et optimalt år.  

Noget har klubben dog opnået: 

- Samarbejde med Føtex: Butikkens pantmidler doneres nu til svømmeklubben.  

- Donation fra Dragør Kommune har åbnet op for indkøb af udstyr til andre aktiviteter 

end de ’normale’, herunder udspring, yoga/crossfit på SUB board, vandpolo, 

undervandsrugby, havfruesvømning og livredertræning. Alt er på tegnebrættet og 

klubben glæder sig meget til at folde de nye aktiviteter ud.  

- Medlemstallet har ligget højt på ca 1000 personer gennem året og vi har kun oplevet et 

mindre fald i antal medlemmer under coronanedlukningen. Som kompensation vil 

bestyrelsen foreslå (senere på mødet) en kontingentreduktion for medlemmerne for 

den kommende opkrævning. Udvover reduceret kontingent håber klubben også at 

kunne tilbyde fx stævner (med præmier) i 2021.  

- Haltid: Klubben har søgt om og har fortsat et stort ønske om mere haltid (onsdag aften 

er specifikt søgt om) – både for at kunne tilbyde flere hold til de yngste men også i 

lyset af de nyværende corona restriktioner, hvor der er behov for mere plads. Vi er i 

løbende dialog med kommunen og håber på snarlig afklaring.  

- Trænerstaben har udvist stor fleksibilitet og evne til at tænke ud af boksen under de 

snævre rammer, de har arbejdet under, og de har også taget opgaver på sig, som 

ligger ud over de sædvanlige træneropgaver. Desuden har de to chef-trænere løftet en 

kæmpe opgave i forhold til planlægning og logistik. Stor tak til dem og til trænerne. 

Endelig også et tak til bestyrelsen for det stadige arbejde under de til tider noget 

demotiverende omstændigheder.  



3. Fremlæggelse af årsregnskab ved kassereren 

Medlemstallet har ligget over det budgeterede tal på 800 det meste af året (ca 1000) – med et 

fald ned mod godt 900 medlemmer på nuværende tidspunkt. Det vil sige, at vi både har 

overgået vores budgeterede indtægter og haft reducerede udgifter. Det, i kombination med 

vores generelt konservative budget, gør, at klubben har en sund økonomi.  

Resultatet for 2020 totalt set ligger på godt 800,000 kr, som kan videreføres til næste år, som 

en del af klubbens egenkapital. Klubben ser frem til at omsætte overskuddet til aktiviteter for 

medlemmerne.  

Klubbens interne revisor (og medlem af klubben) ønskede klubben tillykke med det flotte 

regnskab og den veldrevne klub.  

4. Behandling af rettidigt indkomne forslag 

Der er ikke indkommet nogen forslag fra klubbens medlemmer. Bestyrelsen stiller 

følgende to forslag: 

Forslag 1:  

Der indføres en ny §13 med følgende ordlyd: 

§ 13. Børneattester for trænere og evt. bestyrelse 

Der indhentes børneattester for alle trænere over 15 år ifm. ansættelse, samt når ansatte 

fylder 15 år. Desuden (gen)indhentes der børneattester for alle trænere i klubben hvert andet 

år (ulige år). Det er en forudsætning for fortsat ansættelse i Dragør Svømmeklub, at 

børneattest kan indhentes. Der indhentes også børneattester for medlemmer af bestyrelsen, 

såfremt disse er involveret i arbejde i klubben, med direkte kontakt med børn under 15 år.”  

Eksisterende §13 Nødregel flyttes til §14 med samme ordlyd. 

Spørgsmål fra GF: Er der nogen krav fra kommunens side omkring hvor ofte børneattester skal 

indhentes? Fx i forhold til om man kan modtage penge fra kommunen?  

Svar: Nej det står der ikke noget om fra kommunens side.  

Forslag 2: 

Kompensation for sidste halvår af sæsonen 2020/2021. Set i lyset af de aktuelle Covid-19 

begrænsninger og afledt heraf den manglende træning i foråret 2021, foreslår bestyrelsen at 

kontingentindbetalingen fra februar 2021 refunderes i størst muligt omfang til medlemmerne. 

Henset til antallet af medlemmer (+1000) og opgavens omfang, foreslås helt konkret at 

kontingent for efterår 2021 reduceres med 80%, og i fald vi ikke får mulighed for at afholde 

træning i sidste del af april, maj og juni, så øges reduktionen til 90%. Bestyrelsen ser det som 

en god måde for klubben til at tilbyde en fair løsning til medlemmerne samt ikke at overbelaste 

klubbens administration med gennemførelse af +1000 enkelt retur-transaktioner. Skulle der 

være enkelte medlemmer, som ønsker at få kontingentet retur i stedet for at fortsætte i 

klubben, anbefaler bestyrelsen, at dette imødekommes. 

Spørgsmål: Har klubben overblik over hvad dette forslag kommer til at koste?  

Svar: det vil føre til et estimeret underskud på ca 17,000 kr for året 2021. I absolutte tal vil 

det beløbe sig til ca 560,000 kr. Alligevel – givet det konservative budget samt forudsat at det 

høje medlemstal fortsætter – så vil klubben muligvis endda ende med et overskud for 2021. 



Desuden anses forslaget om kontingentreduktion som berettinget set i lyset af klubbens høje 

egenkapital.  

Der er ikke indkommet andre forslag. 

5. Fastlæggelse af kontingent og budget for det kommende år  

Bestyrelsen foreslår, at kontigentet fastholdes på det nuværende niveau også i 2021 (den 

specifikke corona-relaterede reduktion undtaget).  

Budgettet for 2021 er lagt med en forventet indtægt på 1,2 mio. kr – som så vil blive 

reduceret i kraft af den forventede kontingentreduktion til medlemmerne.  

Udgifterne forventes at stige, således at der bruges af egenkapitalen og dermed gives retur til 

medlemmerne i form af en masse aktiviteter.  

Samlet set forventes 2021 at resultere i et lille underskud eller et regnskab, der går i nul. 

Spørgsmål: Vil budgettet blive lagt på klubbens hjemmesiden efterfølgende? Både regnskab og 

budget kunne være af interesse for medlemmerne – og være med til at skabe større 

transparens.  

Ingen yderligere kommentarer til kontigent og budget – begge forslag er dermed vedtaget.  

6. Valg til bestyrelse og 2 bestyrelsessuppleanter 

Jf. vedtægterne er følgende bestyrelsesmedlemmer på valg i år: Næstformand (Lennart 

Marmetschke), sekretær (Annemarie Stengaard) samt et bestyrelsesmedlem (Susan 

Jakobsen). Alle tre genopstiller. Der er ikke andre opstillede. De er dermed valgt.  

Suppleant Tanya Ingwes er også på valg og genopstiller. Den anden suppleantpost er ledig. 

Der er ikke andre opstillede kandidater. Ej heller nogen af deltagerne i generalforsamlingen, 

der ønsker at stille op. Tanya er dermed genvalgt.  

Endelig skal bestyrelsens trænerrepræsentant genvælges hvert år – Caroline Dalager 

fortsætter gerne og er dermed genvalgt (der var ikke andre opstillede).  

7. Valg af intern og/eller ekstern revisor samt en suppleant for denne/disse 

Søren Skovdal Rasmussen er villig til at genopstille som klubbens interne revisor. Der er ikke 

andre opstillede kandidater. Søren er således genvalgt.  

8. Eventuelt 

Bestyrelsen indstiller generalforsamlingen til at udnævne tidligere formand Anne-Marie Dahl og 

tidligere kasserer Christian Schütt som æresmedlemmer af Dragør Svømmeklub – jævnfør 

foreningens vedtægter. Titlen af æresmedlem kan gives til medlemmer, der gennem aktivt 

arbejde i svømmeklubben har markeret sig aktivt til fordel for foreningen eller er en god 

ambassadør for svømmesporten. Æresmedlemmer er kontingentfrie og stemmeberettigede og 

titlen er livslang.  

 


