
 

 

 
Svømmeklubben SHS-Stevns. 

15-06-20 
 

 

  
 

 

 

          Ordinær generalforsamling i SHS-Stevns 

                     Mandag den 15. Juni 2020 

 

Referat. 
 

Tilstedeværende. 

Bestyrelsen. 

Formand Susanne Haunsvig, Næstformand Morten Jakobsen, 

Kassere Inger Pedersen, Sekretær Charlotte Christensen, 

Suppleant Thomas Hansen, suppleant Ruben Pedersen. 

Afbud bestyrelses medlem Vibeke Pedersen. 
 

Her udover deltog 32 personer. 
 

1.Valg af dirigent og referent.  

Som dirigent vælges: Lene Madegaard (konsulent Svøm) 

Som referent vælges: Laila Hansen 

 

Dirigenten konstaterede, at den planlagte generalforsamlingen den 

23. marts var varslet rettidigt, (udsat på baggrund af Corona), samt 

at dagens generalforsamling er varslet rettidigt.  
 

2.Bestyrelsens beretning.  

Formanden fremlægger beretningen (Se vedhæftet beretning) 

Spørgsmål: 

Charlotte Svendsen: Ønsker og mulighed for  flere stævner i den 

kommende sæson. 

Det er også bestyrelsens intention med flere stævner, dette kræver 

dog en del frivillige, før det er muligt, (der skal være ca. 50 

personer for, at afholde et officielt svømmestævne.) 
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Jesper Kloppenborg: Der kunne arbejdes mod et stævne 

fællesskab med andre klubben, i forhold til eks. stævner, kurser. 
 

 

3.Kassereren fremlægger årsrapport (inkl. revideret regnskab) til 

godkendelse.  

Kasseren fremlægger årsrapport.(se vedhæftet driftsregnskab for 

perioden 1.1.2019-31.12.2019 ). Bestyrelsen forslår, at flytte de 

hensatte penge til klublokale, ind under driften, da det ikke vides 

hvordan den fremtidige økonomi bliver, som følge af Corona. 

  

Spørgsmål:  

Henrik Nielsen: Penge til klublokale. Er der mulighed for, at 

benytte/ udnytte det eksisterende loftrum over svømmebadet. 

Hans Haunsvig: Som tidligere medlem af Folkeoplysning, blev det 

tidligere afslået, da der skal være adgang med elevator, da det er 

en kommunal bygning. 

John Jakobsen: Er der mulighed ved det nye hal byggeri, at 

klubben får eget klublokale. 

Linda Danielson: Hvis pengene fortsat henstår til klublokale, kan 

det så signalere til kommunen, at vi fortsat ønsker et klublokale. 

Jan Kjeldsen: Klubben må stå stærkere overfor kommunen ved, at 

have et beløb stående, i forhold til ønsket om klublokale. 

Michael Mark: Det er vel regnskabs tekniks, at overføre til driften, 

såfremt der skulle opstå et behov. 
 

Konklusionen bliver, at pengene fortsat henstår til klublokale. 
 

4.Godkendelse af bestyrelsens forslag om kontingent. 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. 

Dette vedtages. 
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5.Behandling af indkomne forslag.  

Ingen indkomne forslag. 
 

6.Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 2 

bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år. Øvrige 

bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år.  
 

På valg 

Morten Jakobsen, ønsker genvalg →  Vælges. 

Vibeke Pedersen, Bestyrelsen foreslår Ruben Pedersen →  Ruben 

Pedersen vælges. 

Charlotte Christensen ønsker at trække sig midt i valg perioden. 

Suppleant Thomas Hansen indtræder på Charlottes plads, i den 

resterende valgperiode.  
 

7.Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 

Bestyrelsen forslår  

Mette Kruse → Vælges. 

Kirrsten Tune → Vælges. 
 

8.Valg af 1 bilagskontrollant og 1 suppleant.  

Bestyrelsen foreslår.  

Som Kontrollant Tina Jakobsen → Vælges. 

Som Suppleant : Anne Holm → Vælges. 
 

9.Eventuelt. 

Morten Jakobsen: Budget er lagt inden Corona, så det kan se 

meget anderledes ud, til næste år. 
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Tine Jensen: I forbindelse med Corona lukning. Har det været 

afprøvet, med åbent vand svømning for 4. klasserne 

(skolesvømning) det har været en succes. 

 

Niels Kyed: Opstart med svømning igen? 

Susanne Haunsvig:  Forklarer de regler, der er udstukket fra 

kommunen på nuværende tidspunkt. Så det afhænger af hvad der 

meldes ud hen over sommeren. Bestyrelsen har gjort sig flere 

overvejelser, om hvordan opstarten kan foregå. 

Som reglerne er nu, vil det kun være muligt, at få ca. 350 

svømmere i vandet om ugen, i forhold til den  vandtid klubben har 

om ugen. 

Jan Kjeldsen: Kan man lave et skriv ud til medlemmerne, om 

hvordan man forventer den nye sæson tilmeldes og opstarter. 
 

Linda Danielson: Er det muligt med indkøb af våddragter til 

svømmeskolebørn ?.  

Susanne Haunsvig: Der er allerede ansøgt om penge, og der er 

samlet givet 19000 kr (kommunens udviklings pulje,samt 

livrednings pulje fra SVØM.). 
 

Malene Hesselbak: Er det muligt, at søge kommunen om flere 

vandtimer ?  

Susanne Haunsvig: Kommunen har givet 31 t/ugt. Ud af 52 t/ugt. 

Kirsten : Er de tildelte timer givet før Corona, og vil det være 

muligt, at forsøge igen, da det ikke kan lade sig gøre, at få vores 

normale antal svømmere ca. 900/ugt. Igennem med de 

retningslinier der er nu. 
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 Susanne Haunsvig: Der har allerede været ansøgt om flere timer, 

klubben har fået samme antal timer ugentligt, som indeværende 

sæson. 

Linda Danielson:  Kan man udfordre kommunen, på om hallen 

kan benyttes uden kommunal hal personale?  

Hans Haunsvig: Er medlem af et parti. 

Der er et underskud i kommunen, så der er en del udfordringer på 

alle poster. Så det virker ikke sandsynligt med øget tid i 

svømmebadet. 

Jan Kjeldsen: Giver klubben noget for, at have hallen ? Kan man 

øge betalingen, så der kan på den måde kan gives mere vandtid. 

Susanne Haunsvig: Som det er nu, giver klubben ikke noget for 

brug af hallen.  
 

Dirigenten takker for god ro og orden. 

 

Formanden afslutter hermed generalforsamlingen. 

 

 

 

Store Heddinge d. 15. juni 2020 /referent Laila Hansen. 
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Store Heddinge d. 15. juni 2020 

 

Bestyrelsen konstituere sig efterfølgende som følgende:  

Formand: Susanne Haunsvig. 

Næstformand: Morten Jakobsen. 

Kassere: Inger Pedersen. 

Sekretær: Thomas Hansen. 

Medlem:Ruben Pedersen. 

Tri repræsentant: Henrik Nielsen. 

Suppleant: Mette Kruse. 

Suppleant: Kirrsten Tune. 

 
 

 

 


