
REFERAT 
GENERALFORSAMLING  

Torsdag d. 10.3.2022 - kl.18.00  
Herlev Teaterbio 

Herlev Bygade 30, 2730 Herlev 
 

Formand for Herlev svømning Jesper Kallesøe byder velkommen. 
 
Formand  vi skal have valgt en referent og vi vil gerne indstille Bosa Bogdanovic som 
referent. 
 
Bosa Bogdanovic er valgt som referent.  
 
Formand, vi vil gerne indstille Sus Nielsen Næstformand i HI, som dirigent 
 
Sus Nielsen er valgt som dirigenten. 
 
Dirigent, Generalforsamlingen er indkaldt den 16. februar på hjemmesiden og dermed 
rettidigt indkaldt. Nu vil formanden aflægge beretningen. 
 
Bestyrelsens beretning for 2021. 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  
Berit: Ad-Hoc opgaver  
Bosa: Sekretær, tøj og IT  
 
2021 har været et noget blandet år for Herlev Svømning.  

Klubben i tal  
Medlemstal   
Klubbens samlede medlemstal er steget en del i løbet af 2021 og det betyder at vi nu er 1655 
aktive medlemmer. Det højeste antal i Herlev Svømnings historie. Det skyldes primært at vi 
er ved at have fået godt fat i babysvømning i formiddagstimerne, men derudover er 
tilslutningen til vores hold for aldersgruppen 10-16 år igen stigende.  
  



Corona   
Vi kan selvfølgelig ikke sige 2021 uden også at sige Corona og selvom vi ikke var ramt lige 
så hårdt i slutningen af 2021 har det stadig ikke været let. Marts og april fortsatte med 
nedlukning og ingen vand, men vi fik i stedet tilbudt vores medlemmer aktiviteter på land for 
både voksne og børn og online aktiviteter for de yngste. Der var god tilslutning og mange 
glade medlemmer ugentligt på udearealerne ved Hjortespringbadet. Vi forsøgte os med lidt 
nye aktiviteter og havde bl.a. et rigtigt godt påskeløb med lidt over 100 deltagere i dejligt 
forårsvejr. Det prøver vi at gentage igen i år dog uden Corona.   
Selvom åbningen af idrætslivet kom i slutningen af april, var det stadig med 
afstandsrestriktioner, som især gav udfordringer i Hjortespringbadet. Et godt samarbejde med 
Herlev kommune, pavilloner og bad hjemmefra, gjorde dog at vi kom i vandet og fik sluttet 
sæsonen nogenlunde. Det er dog glædeligt at se at vores medlemmer holder ved og at flere 
kommer til, trods de seneste to år med nedlukninger.  

Økonomi   
Med underskuddet i 2020 og den fortsatte Coronanedlukning vidste vi at 2021 kunne blive et 
svært år for økonomien, men vi kom ud af året med et overskud, ved at 2/3 af medlemmerne 
takkede nej tak til kontingentrefusion, et generelt mindre aktivitetsniveau og ikke mindst 
takket være klubchefens gode arbejde med at få søgt lønkompensation for trænerne. Vi har 
dog fokus på at holde vores egenkapital på over 500.000 kr., på grund af vores efterhånden 
mange fuldtids- og fastansatte. Mere om det i regnskabet.  

Breddeafdelingen  
I breddeafdelingen har det ikke været sjovt med Corona, men som tidligere fortalt har de 
været meget kreative og tager de bedste tiltag med videre i år.   
Den lange periode uden vand gav dog nogle udfordringer i forhold til vurdering af niveau for 
svømmerne og dermed placering på hold. Det vidste vi og synes det er lykkedes rimeligt at få 
den nye sæson i gang med god niveaufordeling.  
Et nyt tiltag på baggrund af dette blev "Kom godt i gang”, som er et tilbud til svømmere på 
svømmeskole 1: Kom og prøv vandet, se hvor dybt der er, svøm med en aquaorm, kom 
gennem omklædningen, med mere så alt ikke er nyt første gang. Vi gentager igen for det gav 
bonus for dem, der benyttede tilbuddet.  
Corona har desværre sat sit præg på kontinuiteten hos vores trænerne og hjælpetrænere. Der 
har været stor udskiftning og vi arbejder intenst daglig for at sørge for at undgå aflysninger. 
Vi er selvfølgelig gået i gang med rekruttering af trænere til den kommende sæson. Vi har 
også forsøgt os med 50+ årige som hjælpetrænere. Der har været en god tilslutning, men også 
her en smule frafald. Det er dog et koncept vi fortsætter med, da det er blevet taget rigtig godt 
i mod af forældrene til de yngste på de hold, hvor vi har 50+ tilknyttet.  
Vi er på forsøgsvis ved at starte et nyt projekt “ForKant” (Forældre på Kanten) op som er et 
forsøg med at inddrage forældrene mere. Vi vil gerne prøve at knytte forældre i 
svømmeskolen tættere på undervisningen og vil bruge foråret til at afprøve forskellige 
koncepter.  
  
Vi har i denne sæson en partnerskabsaftale med Herlev kommune. Det er et samarbejde med 
Center for genoptræning og sundhedsfremme, hvor vi udbyder et træningsforløb på 8 gange 
med træning i vand til Herlevborgere, som vurderes at have godt at træningen og/eller at 



komme med i et fællesskab. 75% af deltagerne er forsat videre på et klubtilbud. Det synes vi 
er en god succes.  
Vi arbejder desuden med mindre nicher for at se om vi kan ramme nye målgrupper: Bedste-
hold, far på orlov, pop-ind, med mere. AquaYoga er allerede en succes - her er det dog 
trænerkapacitet og ikke mindst bassintid, der er udfordringen.  
Vi har holdt fast i vores onlineaktiviteter med små månedlige konkurrencer, vi havde 
efterårsfest, planer om julefest og nytårstaffel, der desværre ramte lukningen af 
foreningsaktivitet hen over julen, men her i slutningen af marts vender vi stærkt tilbage med 
Delfinrace. Det ser vi frem til. Alt dette handler om klubliv for os - at vi gerne vil 
foreningslivet og vores medlemmer.  
Der skal lyde en stor tak til alle i teamet omkring Breddeafdelingen, der arbejder hårdt for 
både den daglige drift og udviklingen af afdelingen, herunder også baby/tumlinge 
afdelingen.   

K-afdelingen  
Vi har nu kørt i halvandet år med den nye trænerbesætning og et nyt koncept på både 1. og 2. 
holdet. Konceptet med et helt trænerteam på kanten i stedet for det traditionelle med én 
cheftræner og assisterende trænere, har svømmerne efterhånden vænnet sig til og det går 
rigtig godt. Der har været noget udskiftning på 1.holdet men dem der nu er tilbage, er også 
dem der vil og kan træne de mange gange om ugen det kræver for at udnytte sit talent. Der er 
tilgang på holdene udefra, blandt andet har Victoria valgt at træne fuld tid i Herlev frem for 
på NTC, hvilket vi er rigtigt glade for, og det fortæller os at vi har gang i noget rigtigt.   
På Talentholdet har vi fortsat Anders Klein, Bertil Binau og Celine Brock og med sparringen 
med trænerbesætning på 1.og 2.holdet kan vi mærke at hele niveauet 
i talenttrænerteamet fortsat er stigende.    
   
Sportsligt var første del af 2021 meget præget af Corona og mange planlagte stævner blev 
enten aflyst eller afholdt i en meget anderledes form end vanligt, men fra juni kom der igen 
gang i stævner og mesterskaber.   
  
Vi havde i 2021 deltagere i alle mesterskaber fra årgang til senior og til alle mesterskaber 
blev der svømmet både finalepladser og medaljer hjem. Blandt andet blev det til et dansk 
juniormesterskab i 800m fri til Isabella Pedersen og en medalje til Nicolas Castella til de 
danske mesterskaber. Det er første gang nogensinde en 14-årig får det og så i en tid der 
placerer ham helt i toppen på verdensplan for 14-årige.   
  
Ud over mesterskaberne har der også været deltagelse i flere invitationsstævner og her har der 
også været et hav af personlige rekorder og flotte placeringer.  
  
Vi har også selv afholdt stævner i 2021, selvfølgelig vores klubmesterskab men også 
Regional Årgangs Cup og Øst Årgang blev afholdt i Herlev Badet og her vil vi selvfølgelig 
gerne takke alle jer frivillige som hjalp til på den ene eller anden måde og gjorde det muligt 
for os at afholde stævnerne.  
  
I august havde vi også en Opstartstur for hele K-afdelingen som også blev afholdt med stor 
succes og vi er allerede ved at finde ud af om hvor vi skal hen igen i år.  



  
Selvom Open Water ikke er et tilbud vi normalt tilbyder i Herlev Svømning havde vi 
alligevel deltagelse af 4 seje Talentholdspiger til Christiansborg rundt (Krüger stafetten).   
Til Hillerød Cup prøvede vi en Buddy-ordning hvor de ældste svømmere hjælper og guider 
de yngste svømmere, dette var en stor succes og skal helt klart gøres igen til nogle stævner i 
2022 også.  
  
Trods at 2021 var et år, der for de fleste konkurrencesvømmere startede med 4 måneder uden 
vandtræning, har alle gjort det fantastisk til mesterskaber og stævner.  
   
Til sidst skal det også nævnes at Victoria Bierre blev kåret til årets sportsprofil 2021 af 
Herlev Bladets læsere.   

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 2021, til både små og store opgaver, det 
skal der også lyde mange tak for.  
Vi fik desværre endnu et år 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 igen solgt strømper 
fra Bambusa, tak for dem der lagde et stort arbejde i det.   
Herlev Bladet Fonden er desværre stadig hårdt ramt af Corona hvilket har betydet at vi heller 
ikke har kunne søge støtte derfra i 2021, 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 og publicering af artikler. 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.  
Idrætsklassen på Kildegårdsskolen har været en begrænset succes i 2021 og mange af vores 
elever er enten flyttet til andre skoler eller er stoppet med konkurrencesvømning. Vi forsøger 
at arbejde videre med kommune og skole om et på papiret ellers godt koncept.  
Til sidst vil jeg slå et slag for vores samarbejde med OK benzin hvor vi bliver støttet jo mere 
vi tanker, så her er opfordringen at få meldt jer til og få tanket. Vi har til dags dato fået ca. 
1500 kr. i klubkassen herfra, men det kan sagtens blive meget mere.   

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. Et kæmpe Tak til 
forældrene i k-afdelingen og enkelte svømmeskoleforældre, der har trukket et kæmpe læs i 
forhold til at hjælpe os gennem en tid med restriktioner. Jeres hjælp har været uundværlig.  
  



Vi har i bestyrelsen i år været lidt presset af at mangle 2 medlemmer og det har blandt andet 
betydet at sponsorarbejdet har lidt nød, så hvis der skulle side nogen med lyst og tid til at 
hjælpe med det vil vi sætte stor pris på det.  
Men vi har også stadig brug for at udvikle os på andre områder 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.  
 
Dirigent, kan I godkende formandens beretning. Tak, for det. Formandens beretning er 
godkendt.  
 
 
Forelæggelse af årsregnskab for 2021 til godkendelse 
Formanden forelægger årsregnskabet for 2021 
Indtægter 
Kontingenter er gået lidt frem og det skyldes at der er kommet lidt flere hold i terapi bassinet 
 
Både konkurrencebidrag samt aktivitetsbidrag har været lidt lavere i 2021 end 2020 og det 
skyldes Corona. 
 
Øvrige indtægter er noget højere og det skydes lønkompensation 
 
Samlet giver det indtægter på 4.258.472 kr. 
 
Udgifter: 
Omfatter blandt andet sociale arrangementer både for svømmeskoler og konkurrence 
afdelinger, udgifter til nåle og klubmesterskabspokaler.  
 
Administrationsudgifter ligger på samme niveau som øvrige år 
 
Udgifter i alt på 3.987.979 
 
Årets resultat 270.493 kr. 
 
Dirigent er der nogen der har nogle spørgsmål til aflæggelsen af årsrapporten for 2021.  
 
Regnskabet for 2021 er godkendt 
  
Forelæggelse af budgetforslag for 2022 
Formanden forelægger budgettet for 2022 
Der er budgettet med en mindre kontingentstigning. Konkurrence bidraget er budgettet til det 
samme som før Corona. 
 
Vi satser på at få noget støtte fra Team Herlev. 
 
Budgetteret udgifter 
Lønninger ligger lidt højere end i 2021 



Administrationsudgifterne ligger på samme niveau som tidligere år. 
 
Forventet budget underskud på 169.500 
 
Dirigent er der nogle spørgsmål til budgettet. Budgettet for 2022 er godkendt 
 
3. Forslag  

 
Dirigent, der er ingen indkommende forslag 

 
4. Valg til bestyrelsen  
 
Dirigent  følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg og er villige til genvalg: 
  
Formand Jesper Kallesøe    
Systemansvarlig Solveig Kallesøe   
Anette Termark Brock    
Trine Kiefer-Hansen     
 
Dirigent, er der nogle andre der ønsker at stille op på de 4 poster. Det er der ikke, kan vi så 
vælge de fire kandidater? Formand Jesper Kallesøe, Systemansvarlig Solveig Kallesøe, 
Anette Termark Brock og Trine Kiefer-Hansen er alle genvalgt 
 
Dirigent, vi har to ledige poster i bestyrelsen og valgperioden på begge poster er 1 år. 
Bestyrelsen vil gerne indstille Camilla Cortsen. Hvis der ikke er andre som ønsker at stille op 
kan vi så godkende Camilla. Camilla Cortsen er valgt. Tillykke til Camilla. 
 
Dirigent, vi har endnu en ledig post valgperioden er på 1 år, er de nogen der ønsker at stille 
op til denne 1 årig periode.  
Mark Hinchely ønsker at stille op. Kan vi godkende Mark. Mark er godkendt og valg ind for 
en 1 årig periode. Tillykke til Mark. 
 
 
5. Valg af revisorer  
Dirigent  så kom vi til valg af revisorer både Michael Lüthi og Rikke Eie er villig til genvalg. 
Er der andre som gerne vil stille op til de to poster. Kan vi så godkende Michael Lüthi og 
Rikke Eie? Michael Lüthi og Rikke Eie er godkendt og valgt som revisorer. 
 
6. Valg af to svømmerepræsentanter valgt 
Formand, Victoria Bierre og Emil Kruse vil gerne stille op.  
Dirigent, kan vi godkende Victoria Bierre og Emil Kruse?  
 
Spørgsmål fra salen, hvad er en svømmerepræsentanter?  
 



Formand, en svømmerepræsentant er en salgs tillidsmand, så hvis der er noget man ikke kan 
eller vil tale enten med træneren eller bestyrelsen om så kan man gå til sin 
svømmerepræsentant. 
 
Dirigent, kan vi godkende Victoria og Emil som svømmerepræsentanter? Begge er godkendt. 
Tillykke til Victoria og Emil. 
 
7. Eventuelt  
Dirigent, under dette pkt. kan der ikke vedtaget noget men I er velkommen til at stille spørgsmål 

Spørgsmål fra salen, hvornår kan vi igen bestille klubtøj. 

Bosa Bogdanovic, Maj-Britt og jeg har et møde med Arena fredag den 11. marts, hvor vi skal 
drøfte samarbejdet. Desværre har det ikke fungeret optimalt og vi skal være sikre på at vi er 
enig i samarbejdsrammerne før vi åbner op for nye bestillinger. Vi vender tilbage med nyt 
ligeså snart vi ved mere.   

Formanden takker dirigenten. 

Formanden og dirigenten takker for god ro og orden. 

Generalforsamlingen blev hævet.  
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