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Sigma Swim Allerøds Generalforsamling  

i Blovstrød Svømmehal – 27.03.2019 kl. 19:00 

 
 

Deltagere: Bestyrelsen i Allerød, Henrik Bornemann, Bjarke Rose, Christian Langseth, Dorte 

Linderoth, Lone Weinreich 

 

 

Agenda/Referat: 

 

 

1. Valg af dirigent 

- Bestyrelsen foreslog Dorte Linderoth - vedtaget 

 

2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning for 2018 

- Bestyrelsens beretning blev forelagt af formanden, Louise Krag Andersen. Ind-

holdet er beskrevet i punktform: 

- Største udfordring ved 2018 var økonomien, da vi kom ud med et underskud 

- Stor tak til medlemmernes frivillige donationer som kickstartede arbejdede med 

at genoprette den økonomiske situation. 

- Vi har i år afholdt flere stævner end vi plejer – Øst-junior/senior, Speed Cup, 

Sigma Cup, Sigma Allerød Open og DM Hold, hvilket selvfølgelig har trukket 

en del ressourcer men også givet en god indtjening. 

- Vi har søgt og modtaget fra fonde til rekvisitter og træneruddannelse 

- Der blev indgået en aftale med Sirius om mulighed for salg af deres overskudsla-

ger til fordel for svømmeklubben 

- Vi har fået 80 nye medlemmer til svømmeskolen – forud var der delt flere end 

2000 flyers ud til husstande i Allerød Kommune 

- Vi har haft et stabilt trænerteam i svømmeskolen 

- Lone Weinreich blev ny svømmeskole leder, da Elene sagde op. Bestyrelsen rig-

tig glade for Lones arbejde 

På Sigma Tri Ungdom reduceret vi trænerstaben fra 2 til 1. Kasper har derfor si-

den sommer været den gennemgående. 

- Asbjørn blev kåret som årets træner i DGI Nordsjælland bl.a. som følge af sit 

store arbejde med Sigma Para Swim  

- Blovstrød Svømmehal blev udvidet med drylandsfaciliteter, hvilket vi er rigtig 

glade for – stor tak til Henrik Bornemann for at være sparrings partner for klub-

ben i byggefasen 

- Vi har et rigtig fint samarbejde med Sigma Swim Birkerød 

- Træner bemanding i konkurrenceafdelingen stabiliserede sig i 2018 og består nu 

af Jonas, Flemming, Lasse, Sebastian kom til da Christoffer stoppede og Ane, 

- Af resultater opnåede vi at blive den mest vindende klub til diverse DM ‘er. 

Thea og Aslak gjort sig godt gældende på den internationale scene og vi havde 

svømmere med til junior NM, EM, junior EM. Derudover har vi mange spirende 

talenter på de yngre konkurrencehold 

- I år vil fokus rette sig mod OL 2020, hvor vi håber at have svømmere med 

- Vi har optimeret på udstyr og lign., bl.a. er der investeret i undervandskamera 

samt startet samarbejde med en diætist,  

- Stor tak til de frivillige indsats – men særlig tak til officials koordinatorerne. Der 

har gjort det muligt at flere er blevet uddannet og at officialtjanserne er spredt 

mere ud end tidligere 

- Stor tak til Helle Gottschalk-Nygaard som har ydet en stor indsats i forhold til 

sommerens Aqua camps i forhold til planlægningen.  
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- I december blev Sigma ramt af en tragisk hændelse hvilket dog rystede Sigma 

familien yderligere sammen. Vores unge S2-svømmer, Signe Krag Andersen fik 

hjertestop under et trænings pas. Som følge deraf har familien i samråd med be-

styrelsen besluttet at oprette en fond, der har til formålet at støtte sundhedsfrem-

mende formål samt værdig trængende Sigma svømmere, hvor Signes sponsor-

kontor er det første indskud til fonden. Information er lagt på Sigmas hjemme-

side 

 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2018 til godkendelse  

 

- Regnskabet blev forelagt af kassér Lise Sand og godkendt af generalforsamlingen. 

 

- Ved starten af året lagde vi en plan for, hvordan vi skulle få vendt et negativt regnskab 

til et positivt. Vi har søgt flere fonde og sponsorer, vi har øget medlemstallet, vi har 

øget indtægterne og forældreindbetalingen, og vi har sparet hvor det var muligt. 

 

- Det har betydet, at det reviderede regnskab viser et overskud på DKK 567.516 

- Egenkapitalen er blevet reetableret og er nu positiv med DKK 175.432 

 

4. Forelæggelse af budget 2019 

 

- Budget for 2019 blev forelagt af kassér Lise Sand og godkendt af generalforsamlin-

gen. 

 

- Vi har lagt et konservativt og realistisk budget da flere af de indtægter vi havde i 2018 

er engangsindtægter og ikke noget vi kan budgettere med i 2019. 

- Ændringer fra tidligere har vi budgetteret med et Sigma Elite i forbindelse med vores 

OL satsning og vi har sikret hensættelser til fremtidige udgifter som feriepenge. 

- Så for 2019 budgetterer vi med et overskud på DKK 100.000 

 

 

 

- Sigma regnskabet blev forelagt 

i. Feriepengeforpligtigelse til trænere er nu medregnet. Hensættelser, der ikke 

har ikke været budgetteret med før 

ii. S4 er nu flyttet ind i Sigma paraplyen 

iii. Den største del er lønninger 

iv. Budgettet for 2019 bliver det samme som regnskabet for 2018 

v. De to moderklubber har skudt følgende ind i Sigma-parablyen: Birkerød 

tDKK 1.728 og Allerød tDKK 1.632. 

 

- Sigma Swim Birkerøds regnskab blev forelagt 

i. Birkerød kom ud med et driftsunderskud på DKK -100.000 hvilket skyldes 

straks afskrivninger. Hvis ikke havde de endt med et overskud. 

 

Spørgsmål på GF:  

- Bestyrelsen opfordres til at komme med et bud på hvad egenkapitalen skal være. Hvad 

kan bestyrelsen forvente og hvordan skal eventuelt overskud bruges. Bestyrelsen vil 

komme med et bud på dette.  

 

5. Behandling af indkomne forslag 

 

- Der var 11 stemmeberettigede på generalforsamlingen. 

 

- FORSLAG 1  
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A. Følgende foreslås tilføjet vedtægternes §7 efter det 3. afsnit.  

 

"Såfremt et medlem ønsker det reviderede regnskab tilsendt inden den ordinære 

generalforsamling, er dette muligt ved at rette henvendelse til kassereren. Det 

reviderede regnskab kan rekvireres tidligst 8 dage før afholdelse af ordinær ge-

neralforsamling. Skulle det undtagelsesvis ikke være muligt at fremsende regn-

skabet senest 2 dage før generalforsamlingen, skal bestyrelsen skriftligt eller 

mundtligt begrunde dette over for rekvirenterne. Et foreløbigt, ikke-revideret 

regnskab skal i så fald fremsendes. Det kan ikke udløse en udsættelse af general-

forsamlingen, at et revideret regnskab ikke kan fremsendes rettidigt."  

 

4 stemte for  

5 stemte i mod 

 

Forslaget blev ikke godkendt. 

 

 

- FORSLAG 2  

 

B.  Følgende foreslås tilføjet vedtægternes $8 som punkt 9. Det nuværende punkt 

9 (Eventuelt) bliver således til punkt 10:   

 

Tilføjelse efter det nye punkt 10:  

 

Vedrørende punkt 9: Bestyrelsen kan indstille til generalforsamlingen, at perso-

ner, der har ydet en ekstraordinær indsats for klubben igennem en årrække, ud-

nævnes til æresmedlemmer. At være æresmedlem medfører livsvarigt, kontin-

gentfrit medlemskab af klubben, dog kan medlemmet ekskluderes under hensyn-

tagen til bestemmelserne herom i §6. Æresmedlemmer indbydes særskilt som 

klubbens gæster til større arrangementer i klubregi, ligesom de har ret til gratis at 

svømme på ét hold i klubregi. 

 

11 stemte for 

 

Forslaget blev godkendt 

 

 

6. Valg af bestyrelse for 2 år ad gangen 

 

Louise Krag Andersen (på valg – ønsker genvalg) 

Christer Stoltz (Ikke på valg) 

Lau Gottschalk Nygaard (Ikke på valg) 

Claus Weng (på valg – ønsker genvalg) 

Maiken Geersby (Ikke på valg) 

Lise Sand (på valg – ønsker genvalg) 

Dorthe Bach Mindested (på valg – ønsker genvalg)    

 

Christian Langseth 

 

Alle er valgt 

 

Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig som følgende: 

 

Formand: Louise Krag Andersen 
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Næstformand: Christer Stoltz 

Kassér: Lise Sand 

Sekretær: Dorthe Bach Mindested 

 

    

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen 

 

Ingen har meldt sit kandidatur 

 

 

8. Valg af registreret/statsautoriseret revisor 

GBH Revision Rådgivning A/S 

M.D. Madsensvej 13, 3450 Allerød 

 

Enstemmigt valgt 

 

9. Eventuelt 

 

- Spørgsmål/kommentarer fra generalforsamlingen: 

 

i. Der er tilknyttet en fysik træner på S1 – hvornår er han til stede? 

a. Bestyrelsen undersøger og vender tilbage direkte til Henrik 

ii. Er det nødvendigt at have holdledere med til S1 f.eks. på deres lange Thai-

landstur 

a. Svar fra Bestyrelsen: Denne gang er det et bevidst valg, det vurderes 

fra gang til gang  

iii. Udnyttelse af drylandsfaciliter: Kan der etableres et Sigma Yoga og/eller 

Sigma Cheerleaders 

a. Svar fra Bestyrelsen: Begge rigtig gode ideer, som der vil ses positivt 

på 

iv. De tidligere referater skal på hjemmesiden 

a. Svar fra Bestyrelsen: Det vil komme hurtigst muligt 

v. Manglende opmødning ved hædring i kommunal regi. 

a. Svar fra Bestyrelsen: Vi er helt enig, og det bliver indskærpet overfor 

svømmerne, også i forhold til at bære klubtrøjer, når man kommer på 

medaljeskamlerne 

vi. I stedet for fælles fester med Birkerød, er det muligt at holde en ren Allerød 

fest for bedre at få inkluderet de unge/nye svømmefamilier? F.eks. sponsorfe-

sten 

a. Svar fra Bestyrelsen: Det vil blive taget med til festudvalgene i hen-

holdsvis Allerød og Birkerød 

 

 


