
REFERAT AF  

GENERALFORSAMLING  

Onsdag d. 12.8.2021 - kl.18.00  

Herlev Teaterbio 

Herlev Bygade 30, 2730 Herlev 

 

 

Formand for Herlev svømning Jesper Kallesøe bød velkommen. 

 

0. Valg af referent og dirigent  

Formand, vi vil gerne indstille Maj-Britt Mikkelberg som dirigent  

 

Maj-Britt Mikkelberg blev valgt som dirigent.  

 

Dirigent tak for valget. Vi skal også have valgt en referent og vi vil gerne indstille Bosa 

Bogdanovic som referent. 

 

Bosa Bogdanovic blev valgt som referent.  

 

Dirigent, Generalforsamlingen er indkaldt til tiden 14.  juli på hjemmesiden og 15. august 

med fuld dagsorden. Nu vil formanden aflægge beretningen. 

 

1. Bestyrelsens beretning for 2020. v/ formand Jesper Kallesøe 

 

Vi har i det sidste år i bestyrelsen været følgende medlemmer:  

Jesper: Formand  

Anette: Næstformand og formand for Breddeudvalget  

Trine: Formand for Konkurrenceafdelingen   

Susanne: Kasserer  

Solveig: Systemansvarlig/Medlemsregistrering  

Nicolas: Sponsor-/Marketing-udvalget  

Berit: Ad-Hoc opgaver  

Bosa: Sekretær, tøj og it 

 

2020 har som for så mange andre foreninger været et hårdt år for Herlev Svømning.  

 

Medlemstal   

 

Klubbens samlede medlemstal faldt med omkring 200 medlemmer henover 2020. Vi startede 

året med omkring 1450 medlemmer og ved sæsonstart i september var vi omkring 1250. Et 

antal vi dog holdt resten af året.  

 

Corona   

 



12. marts 2020 lukkede landet ned og vi gjorde selvfølgelig også, fra den ene dag til den 

anden.   

 

Alle blev sendt hjem og svømmehallerne lukkede for en dengang ukendt periode. Først i maj 

fik de af konkurrencesvømmerne der var defineret som professionelle lov til at starte op i 

vandet igen. Resten af konkurrencesvømmerne måtte vente til juni måned dog med lidt 

sporadisk online træning og svømning i et meget koldt Furesøbad i april og maj.  

 

Resten af klubben måtte afslutte sæsonen uden at komme tilbage i bassinet igen og de 

krævende restriktioner hen over sommeren gjorde det svært at tilbyde alternative aktiviteter 

der.  

 

Det vakte stor jubel da resten af konkurrencesvømmerne nåede i vandet kort inden 

sommerferien og trods coronaen var det kun få svømmere der mistede motivationen og 

stoppede deres svømning.  

 

Vi nåede også en sommerafslutning med kåring af årets klubmester udendørs med 

coronaafstand.  

 

 For den nye sæson blev der krydset fingre for at vi kunne holde coronaen bedst muligt for 

døren. Der blev købt sprit, ansigtsmasker, aquaorme til de mindste, fundet coronavagter til 

omklædningsrummene, holdt afstand osv. og trænere, svømmere, frivillige og forældre gjorde 

alt hvad der kunne gøres for at kunne få børn og voksne i vandet. Og frem til december gik 

det også rigtigt godt, men da landet igen lukkede ned gjorde vi det desværre også, Herlev 

kommune endda to dage før resten af landet. Denne gang med kun 10 konkurrencesvømmere 

der måtte komme i vandet. Men til gengæld var der nu kommet godt styr på onlinetræningen. 

For konkurrencesvømmerne var der Dry-land, for svømmeskolebørnene blev der arrangeret 

online tørsvømning og for babysvømmere blev der læst og sunget online også og selvom det 

selvfølgelig ikke er så godt som at komme i vandet viser det at med dygtige og kreative 

trænere og ledere kan man komme langt i en svømmeklub uden vand.  

 

Økonomi   

 

Vi har længe haft en meget sund økonomi i Herlev Svømning og den er virkelig blevet sat på 

en prøve i 2020. Vi startede allerede året med at bruge en stor del af pengene på at flytte 

1.holdets vintertræningslejr fra Thailand til Florida.   

 

Medlemstallet faldt, et større trænerskifte i konkurrenceafdelingen og da der samtidigt var 

lavet om på ferieloven der har betydet en stor ekstra regning i forhold til tidligere, er vi gået 

ud af året med et underskud på omkring 180.000 kr. Dette kunne dog let have været meget 

større hvis ikke det var for støtte fra DIF/DGIs coronapuljer, lønkompensation og nedsat 

aktivitetsniveau i konkurrenceafdelingen.   

 

Vores økonomi er som sagt sund og det betyder også at vi har haft pengene til det, men det 

betyder også at der er taget et godt indhug i egenkapitalen der nu er nede på under 500.000 

kr.  



 

Selve regnskabet for 2020 følger som et senere punkt på dagsordenen.    

 

Breddeafdelingen  

 

Breddeafdelingen har klart haft de hårdeste kår i 2020 med lange lukninger af 

svømmehallerne og de hårde coronarestriktioner, men vi har mange trænere og 

hjælpetrænere, som både er gode og engagerede, har større erfaring eller mindre erfaring og 

som alle gør deres bedste for at undervise de mange medlemmer i Breddeafdelingen på 

bedste vis og de har i år desuden også været rigtigt gode til at følge alle de mange 

retningslinjer der har været omkring corona, det sætter vi særdeles stor pris på.  

 

I Breddeafdelingen har en af de større ændringer ud over den lange lukning på grund af 

corona, det mindre antal svømmere på nogle hold og alt besværet med 

omklædningsrummene, været at vi har haft mulighed for at ansætte Rikke Sonne fuld tid i 

baby-/tumlingeafdelingen, da vi endelig fik lov af kommunen til at oprette hold i 

terapibassinet i dagtimerne.  

 

Derudover er vi er altid på udkig efter gode trænere - Så hjælp os gerne med at sprede 

budskabet.  

 

På grund af corona har badene været lukket alt for meget af året, men dog skal vi være glade 

for at Herlev kommune tog den beslutning at der i efteråret ikke skulle lukkes op for offentlig 

svømning i Hjortespringbadet, hvilket for vores vedkommende har betydet at vi har kunne 

have alle de hold vi plejer der.   

 

Der skal lyde en stor tak til alle trænere, hjælpetrænere, forældre og frivillige der hjælper til i 

breddeafdelingen, uden jer ville Herlev svømning ikke kunne eksistere.  

 

K-afdelingen  

 

I Konkurrenceafdelingen er der sket store ændringer. På trænersiden blev bestyrelsen og 

Mick Steen Nielsen enige om at stoppe samarbejdet og i kølvandet på det valgte Magnus 

Andersen og Frederik Frederiksen at sige op og følge med Mick, derudover stoppede Marcus 

Dan Hansen for at læse og Frederik Siem for at blive cheftræner i en anden klub.  

 

Det betød så at vi skulle have en hel ny trænerbesætning på både 1. og 2. holdet. Men 

heldigvis blev det muligt at starte et samarbejde med et meget erfarent og dygtigt hold 

trænere. Vi sagde goddag til Ricki Claussen allerede i juni, da vi i samarbejde med Helsingør 

byttede trænere i slutningen af sæsonen og i august kom så Ejnar Larsen, Morten Marstrand, 

Jakob Andkjær, Marcus Kauffeldt Olesen og Søren Larsen. Konceptet blev nyt med et helt 

trænerteam på kanten i stedet for det traditionelle med én cheftræner og assisterende trænere. 

Et koncept svømmerne har skulle vænne sig til, men som ser ud til at gå rigtigt godt.  

 

På svømmersiden valgte en del af 1.holdssvømmerne at finde andre klubber at svømme i, 

men dem der blev tilbage og troede på konceptet og klubben sætte vi stor pris på. Derudover 



har der været tilgang, på især 1.holdet, udefra, hvilket vi også er rigtigt glade for. Vi kan se at 

der stadig er masser af talent og højt niveau i klubben til mange år fremover.  

 

På Talentholdet fastholdte vi den gode trænerbesætning i Anders Klein, Bertil Binau og 

Celine Brock og med sparringen med den nye trænerbesætning på 1.og 2.holdet kan vi mærke 

at hele niveauet i talenttrænerteamet også er steget.  

 

Sportsligt er der på grund af corona ikke meget at fortælle om da der ikke blev afholdt mange 

stævner, men det blev da stadig til en medalje til de Danske Senior Mesterskaber, flotte 

placeringer i medleykonkurrencen til årgangsmesterskaberne, mange medaljer ved de 

regionale mesterskaber for Børneårgangene og desuden et hav af personlige rekorder over 

hele linjen.  

 

Sponsor  

 

På sponsorsiden fik vi igen uagtet corona, sponsorstøtte fra Bent Westen, mange tak for den 

efterhånden mangeårige støtte.  

 

Team Herlev valgte igen at støtte os, også mange tak for det.  

 

Oest Reklame har også været der for os i løbet af 2020, til både små og store opgaver, det 

skal der også lyde mange tak for.  

 

Vi fik desværre ikke afholdt Sponsorsvøm og Sparta fik heller ikke holdt mange løb hvor vi 

kunne vise vej og tjene penge til klubkassen, til gengæld fik vi solgt en masse stømper fra 

Bambusa, tak for den der lagde et stort arbejde i det.  

 

Herlev Bladet Fonden har desværre også være hårdt ramt af Corona hvilket har betydet at vi 

ikke har kunne søge støtte derfra i 2020, vi håber de finder fodfæste igen hurtigst muligt, så 

vi igen kan søge støtte derfra.  

 

Også selve Herlev Bladet er en god samarbejdspartner. Vi oplever altid et godt samarbejde og 

vi får god hjælp omkring annoncering. Uanset små eller store henvendelser mødes vi altid 

professionelt og smilende på Herlev Bladet: tak til jer alle på bladet.  

 

Herlev kommune er i bund og grund vores største samarbejdspartner. Vi har nogle gode 

forhold i Herlev – uanset at vi synes at det kan blive bedre – så er vores forhold og faciliteter 

gode. Vi gør her et stort arbejde med den daglige kontakt med både badenes personale, 

politikerne og forvaltningen.  

 

Herlev Gymnasie kører stadig med en 4-årig idrætslinje, så vi vil selvfølgelig som forening 

her støtte op omkring dette og endnu en gang anbefale de svømmere det er relevant for til at 

søge denne. Derudover er arbejdet med idrætsklassen på Kildegårdsskolen velkørende og 

med svømmere på alle årgange der har været og er.  

 



Som noget nyt har vi i år startet et samarbejde med OK benzin hvor vi bliver støttet jo mere 

vi tanker, så her er opfordringen at få meldt jer til og få tanket.  

 

Frivillige  

 

En stor del af Herlev Svømning er de frivillige og uden jer til at støtte op omkring jeres børn 

og foreningen især under Corona kunne intet af dette lade sig gøre.  

 

Men vi har stadig brug for at udvikle os og med jeres hjælp, idéer og hårdt arbejde kan dette 

lade sig gøre. Så jer der har mulighed for mere, vær ikke bange for at melde ind med jeres 

kompetencer så vi kan få løftet Herlev Svømning langt ind i fremtiden.  

 

2020 blev også et farvel til en stor del af bestyrelsen da ca. halvdelen af bestyrelsen ikke 

ønskede at fortsætte, men det gav så i stedet mulighed for nye friske kræfter, der ønsker at 

rykke Herlev svømning videre ind i fremtiden.  

 

Fremtiden  

 

Og netop fremtiden er i øjeblikket spændende med trænerteam i konkurrenceafdelingen, 

fuldtidsansat i baby-/tumlingeafdelingen og en masse der glæder sig til at komme tilbage til 

en mere normal hverdag uden for meget corona. 

 

Dirigent, kan I godkende formandens beretning. Tak, for det. Formandens beretning er 

godkendt.  

 

 

2. Forelæggelse af årsregnskab for 2020 til godkendelse 

Formanden fremlagde regnskabet for 2020,  

Ret stor post for øvrige indtægter som er en post til blandt andet lønkompensation og 

Coronapuljer fra DIF/DGI. 

  

Overgangen til den nye ferieperiode gør at posten ferie er ret høj.  

 

Administrationsudgifter ligger på samme niveau som de øvrige år 

 

Formanden gennemgik budgettet for 2021 

Lønningerne er steget lidt at en smule efter der er kommet lidt flere ansættelser.  

 

Forventet overskud på 204 000 kr.  

 

Dirigenten, så skal vi godkende årsregnskabet. 

 

Dirigenten, tak årsregnskabet er godkendt.  

  

3. Forslag  

 



Dirigenten, begge nedenstående forslag til vedtægtsændringer blev vedtaget på sidste 

generalforsamling og vil derfor blive endeligt ændret i vedtægterne hvis der bliver stemt for 

igen. 

 

3.1 Forslag til vedtægtsændring:  

 

Gældende vedtægt 

“12. GENERALFORSAMLINGENS BESLUTNINGSDYGTIGHED 

Beslutninger på generalforsamlingen træffes af de mødende stemmeberettigede ved simpelt 

flertal. 

Stk. 2: 

Forslag om vedtægtsændringer eller foreningens opløsning kan dog kun vedtages på en 

generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er til stede og med 

mindst 2/3 flertal. Er der ikke mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer til stedet på 

generalforsamlingen, men er mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede for forslaget, 

kan der indkaldes til en ny generalforsamling, og på denne kan da forslaget endeligt vedtages 

med mindst 2/3 flertal, uanset hvor mange der er mødt.” 

Forslag til ændring: 

“12. GENERALFORSAMLINGENS BESLUTNINGSDYGTIGHED 

Beslutninger på generalforsamlingen træffes af de mødende stemmeberettigede ved simpelt 

flertal. 

Stk. 2: 

Forslag om vedtægtsændringer kan kun ændres af en generalforsamling og der kræves et 

flertal på 2/3 af de afgivne stemmer. 

Stk. 3 

Forslag om foreningens opløsning kan dog kun vedtages på en generalforsamling, hvor 

mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er til stede og med mindst 2/3 flertal. Er der 

ikke mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer til stede på generalforsamlingen, men er 

mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede for forslaget, kan der indkaldes til en ny 

generalforsamling, og på denne kan da forslaget endeligt vedtages med mindst 2/3 flertal, 

uanset hvor mange der er mødt.” 

Dirigenten, bestyrelsen anbefaler at der stemmes for.  

Dirigenten, tak ændringen er godkendt.  

 

3.2 Forslag til vedtægtsændring: 

Gældende vedtægt 

6. BESTYRELSE 

Foreningen ledes af en bestyrelse på højst 9 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen 

for 2 år ad gangen. 



Valgbar til bestyrelsen er foreningens medlemmer, der er fyldt 18 år. 

Hvis et bestyrelsesmedlem fratræder i en valgperiode, kan bestyrelsen supplere sig selv med 

virkning indtil førstkommende generalforsamling. 

Bestyrelsens formand, kasserer og systemadministrator udpeges af generalforsamlingen. 

Lige år afgår formand, systemadministrator og 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer 

Ulige år afgår kasserer og 4 øvrige bestyrelsesmedlemmer. 

Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastlægger selv sin forretningsorden. 

Der føres protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøder. 

Forslag til ændring: 

6. BESTYRELSE 

Foreningen ledes af en bestyrelse på højst 7 medlemmer, samt 2 suppleanter der vælges på 

generalforsamlingen for 2 år ad gangen, suppleanter dog kun for 1 år ad gangen. 

Valgbar til bestyrelsen er foreningens medlemmer, der er fyldt 18 år. 

Hvis et bestyrelsesmedlem fratræder i en valgperiode, indtræder 1. suppleanten. Ved mangel 

på suppleanter kan bestyrelsen supplere sig selv med virkning indtil førstkommende 

generalforsamling. 

Bestyrelsens formand, kasserer og systemadministrator udpeges af generalforsamlingen. 

Lige år afgår formand, systemadministrator og 1 øvrige bestyrelsesmedlemmer 

Ulige år afgår kasserer og 3 øvrige bestyrelsesmedlemmer. 

Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastlægger selv sin forretningsorden. 

Der føres protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøder. 

 

Dirigenten, bestyrelsen anbefaler at der ikke stemmes for dette ændringsforslag  

Dirigenten, tak ændringen blev ikke godkendt.  

 

4. Valg til bestyrelsen  

 

På valg er:  

Kasserer Susanne Termark-Hansen -samme valgt som kasserer 

Berit Oest 

Bosa Bogdanovic 

Nicolas Norby 

Vakant post 1 år 

 

Ikke på valg: 

Formand Jesper Kallesøe 

Systemansvarlig Solveig Kallesøe 

Anette Termark Brock 

Trine Kiefer-Hansen 

 

 

 



Dirigenten, vi starter med valg som kasserer er der nogen som ønsker at stille op til denne 

post? Eftersom der ikke er nogle kandidater fra salen kan jeg oplyse at Susanne ønsker at 

genopstille som kassere. Kan I godkende at Susanne bliver valgt i bestyrelsen som kassere?  

Dirigenten, tak, Susanne er valgt, tillykke til Susanne. 

Dirigenten, er der nogen der ønsker at stille op til de tre øvrige bestyrelsesposter? Nej, så skal 

jeg hører om I kan godkende at Berit bliver genvalgt. Tak for det.  

Kan I også godkende at Bosa bliver genvalgt, tak for det.  

Også har vi Nicolas, kan I godkende at han også bliver genvalgt. Tak for det. 

Dirigenten, Tillykke til Berit, Bosa og Nicolas.  

Dirigenten, så har vi en ledig post på 1. år. Er der nogen som ønsker at tiltræde bestyrelsen 

for en 1 årig periode? Ingen kandidater til denne post.  

 

Ikke på valg: 

Formand Jesper Kallesøe 

Systemansvarlig Solveig Kallesøe 

Anette Termark Brock 

Trine Kiefer-Hansen 

 

 

5. Valg af revisorer  

På valg er:  

Michael Lüthi 

Rikke Eie 

 

Dirigenten, er der nogen i salen der ønsker at stille op som revisorer. Nej, så kan jeg fortælle 

at Michael, som ikke er til stede ønsker at fortsætte og Rikke vil også gerne fortsætte.   

 

Kan I godkende at Michael bliver genvalgt. Tak, Michael er genvalgt som revisor 

 

Kan I også godkende at Rikke bliver genvalgt som revisor. Tak, Rikke er genvalgt som 

revisor. 

 

Tillykke til Michael og Rikke 

 

6. Valg af to svømmerepræsentanter  

Ingen ønskede at stille op. 

 

7. Eventuelt  

Formanden tak for i dag. 

 

 


