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Gl. Klausdalsbrovej 500, 2730 Herlev

Valg af dirigent
Thomas Prehn valgt som dirigent

1. Bestyrelsens beretning. v/ formand Jesper Kallesøe

Jesper Kallesøe gennemgik året der er gået.

Den skriftlige beretning kan findes på vores hjemmeside.

Beretningen blev god kendt.

2. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse. v/ Kasserer Susanne Termark-Hansen

Susanne Termark-Hansen gennemgik regnskabet i hovedposter.

Der var spørgsmål omkring vores formue pâ L,4 mill., som er stå ijyske bank og hvorvidt dette
er hensigtsmæssigt ift. bankgarantien på 750.000 kr.
Bestyrelsen redegjorde deres vurdering af Jyske Bank som en bank med en solid økonomi samt
at Jyske Bank er en systemisk bank, der bl. a ikke har haft brug for bank-pakker. Dette blev
godtaget som en valid argumentation for kun at have formue iJyske bank.

Regnskabet blev godkendt uden yderligere kommentarer.

Herefter gennemgik formand Jesper Kallesøe budgettet for 2018. Budgettet er kun til
orientering og ikke til godkendelse på generalforsamlingen.

3. Status på nuværende udvalgsstruktur i Herlev Svømning v/ bestyrelsen

Bestyrelsesmedlemmerne gennemgik deres udvalg og muligheden for at kunne deltage i

udvalgsarbejdet.

4. Valg til bestyrelsen

På valg var:
Formand Jesper KallesØe

Medlemsregistrator Solveig Kallesøe
Bestyrelsesmedlem Anette Termark Brock

Er villig til genvalg.
Er villig til genvalg.
Er villig til genvalg.



Herudover valg til to vakante poster:
Vakantpost-2år
Vakantpost-Lår

Jesper Kallesøe blev genvalgt om formand, Solveig KallesØe blev genvalg som
medlemsregistrator, Anette Termark Brock genvalgt som bestyrelsesmedlem og Morten Jelshøj
blev valgt som bestyrelsesmedlem for 2 är.

Der er således stadig en vakant bestyrelsespost (for L år) og alle opfordres til at kontakte
bestyrelsen, hvis man har lyst til at høre nærmere.

5. Valg af revisorer

På valg var:
Michael Frejvald Petersen

Lars Westermann
Ønsker ikke genvalg

Ønsker ikke genvalg

Lars Wrist-Elkjær og Michael Luthi blev valgt som nye revisorer.

6. Valg af to svømmerepræsentanter til svømmeudvalget

Felix Lund og Celine Brock blev valgt, som svømmerepræsentanter

7. Eventuelt

Spørgsmål vedr. hvorvidt det er med i vores overvejelse at have en behandler (fys, massør eller
lign.) med på træningslejre.
Svar: Det arbejder vi på pt. da det helt klart er en god investering.
Alle er velkomne til at kontakte cheftræner Mick Steen Nielsen, hvis man har kendskab til folk, der
kunne være interesseret og har kompetencer til at indgå i et behandlerteam.

Spørgsmål omkring afregningen af Sparta, der er ændret til 90 kr. i timen.
Svar: De 10 kr. går fremadrettet til administration.

Spørgsmål om Sponsorsvøm kan flyttes til tidligere på året.
Svar: Det er bestemt med i vores overvejelser at få flyttet sponsorsvøm frem på året, men det skal
passe med stævnekalenderen.
Uanset placering på året, sâ gør vi, hvad vi kan for at få materialet hurtigt ud.

Herefter blev generalforsamlingen afsluttet med et stort tak til vores nu tidl
Margit Larsen, der stopper sit frivillige arbejde i Herlev svømning efter 30 års til
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Dirigent, as Prehn
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