
 

SIGMA SWIM ALLERØD  
Ordinær Generalforsamling  
Onsdag den 26. august – kl. 19.00 – 21.00  
Klubhuset, Blovstrød Svømmehal  

 
DAGSORDEN  
 
1.Valg af dirigent  
Christian Wolffbrandt blev valgt som dirigent og erklærede efterfølgende, at alle deadlines i forhold til 
indkaldelse er blevet overholdt 

 
2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning for 2019 til godkendelse /v. formanden  
- Vi fremlægger et positivt regnskabsresultat for 2019, hvilket især skyldes mange hjemmestævner + en 
stram økonomistyring. 
- Af hjemmestævner har vi afholdt Sigma Allerød Open, Speed Cup, Sigma Cup, en række små interne 
stævner for de yngste K-svømmere samt kontrol stævner for de store K-svømmere + et par mesterskaber 
- Stor tak til alle frivillige, hvad enten det er officials, bagning til boden eller almindelig hjælp til stævnet. 
Det er meget værdsat og al hjælp er nødvendig og kærkommen 
- Vores el-tids anlæg i Blovstrød Svømmehal er gået i stykker, og vi undersøger, hvorvidt vi skal investere i 
et nyt. Før vi laver en stor investering, afventer vi udfaldet af økonomien efter Covid19. 
- Vi har i 2019 søgt forskellige fonde. Dette er gået til udstyr + træner uddannelser 
- I svømmeskolen har vi et stabilt trænerkorps. En af vores trænere blev kåret til årets træner i Allerød, og 
vi har fået flere trænere på uddannelse, hvilket har øget kvaliteten i svømmeskolen 
- I 2019 havde vi en lille nedgang i antal medlemmer i forhold til 2018. Vi har tænkt alternative og lyttet til 
medlemmerne, så nu tilbyder vi bl.a. vandgymnastik for voksne 
- Vi har afholdt et parastævne med stor succes 
- Vores træner, Flemming Poulsen, blev kåret til æresmedlem af Dansk Svømmeunion, og Jonas Lundstrøm 
kåret til årets træner 
- Mange godt resultater i 2019. Her er et lille udsnit: Til DM-Å har vi 24 deltagere med kravtider, til Danish 
Open satte Sigmas herre danske rekorder i 1500 fri, 800 fri og 400 fri samt 200 ryg. Til DM Langbane blev 
Sigma den mest vindende klub. Til både DM Open og DM-Å for hold vandt Sigma guld. I løbet af sæsonen 
slog Thea Blomsterberg slog dansk junior rekord i alle bryst løb på både kort- og lang bane. Til DM slog 
Sigmas herrer dansk rekord i 4*200fri. Sigma havde fire svømmere, der kvalificerede sig til EM i Glasgow. 
Sigma havde fire svømmere, der kvalificerede sig til EM i Glasgow. Pernille Blume vendte retur til Sigma. 
- Maj 2019 – tog Sigma på en inspirationstur til Tokyo med fokus på både svømmeskole og K-afdeling. 
- I 2019 indgik Sigma en Partnerskabsaftale med Dansk Svømmeunion, Birkerød og Allerød Kommune. Det 
er første gang i Danmark, at en high performance partnerskabsaftale bliver indgået over kommunegrænser. 
Partnerskabsaftalen skal styrke konkurrencesituationen i dansk svømning samt i lokalsamfundet. 
- Vi afholdte sponsorsvøm og sponsorfest – tak til alle de frivillige, der gjorde det muligt. Dette event er en 
vigtig indtægtskilde for Sigma. 
- Stor tak til alle frivillige der driver denne klub fra holdledere, officials, koordinatorer – alt er vigtigt 
 
 
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2019 til godkendelse /v. kassereren  
- Godt resultat i 2018, hvilket var svært at følge op på i 2019 
- Vi havde et lille fald i medlemsantallet 



- Vi havde en nedgang i tilskuddene fra funde, hvilket skyldes, at vi i 2018 fik et stort engangsbeløb som 
følge af at LIF blev nedlagt 
- Lønningspuljen blev den samme som året før 
- Spg. fra deltagerne: Hvad er den rigtige egenkapital? Svar fra Sigma: Først skal vi vise, at vi kan drifte 
positivt. Det er nødvendigt at have en buffer til uforudsete udgifter som fx Covid19 
- Regnskabet er godkendt enstemmigt 
 
4. Forelæggelse af budget 2020 /v. kassereren  
- Budget 2020 går i minus pga. hensættelse til investering i et nyt eltidsanlæg 
- Kontingenter følger pt. budgettet 
- Sponsor koncept bliver anderledes i år 
- Indtægten fra hjemmestævner er meget usikker grundet Covid19 
- Aqua Camp blev aflyst i påsken pga.- Covid19, men vi fik vores sommer camps fuldt besat 
- Betaling af Revisionen til startfællesskabet en ny post i 2019, da Birkerød har valgt samme revisor som 
Allerød, og det er nu muligt at vi dele omkostningerne 
  
Sigma Birkerød kommer ud med et overskud mod et underskud året før og en lille stigning i egenkapitalen. 
 
Budgettet blev enstemmig godkendt 
 
5. Behandling af indkomne forslag /v. dirigenten  
Motivation: Fleksibilitet og alignment med Sigma Swim Birkerød 
Kommentarer: 14 dage kan blive for kort tid, hvis det kræver ekstra behandling, herudover kan man ikke 
have samme deadline for indkomne forslag og deadline for indkaldelse.  
 
Der blev således ikke stemt om forslaget, men et mod forslag til næste års GF – 14 dages varsel for GF og 8 
dages varsel for indkomne forslag.  
 
6. Valg af bestyrelse for 2 år ad gangen /v. dirigenten  
 
Nuværende bestyrelse:  
Louise Krag Andersen (ikke på valg)  
Christer Stoltz (på valg – ønsker genvalg) – enstemmigt valg  
Lau Gottschalk Nygaard (på valg – ønsker ikke genvalg)  
Claus Weng (ikke på valg)  
Maiken Geersby (på valg – ønsker genvalg) – enstemmig valgt 
Dorthe Bach Mindested (ikke på valg)  
Christian Langseth (ikke på valg)  
 
Christian Wolffbrandt og Michael Frydendahl blev begge valgt ind til bestyrelsen 
 
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen /v. dirigenten  
 
Hanne Bonke er valgt som suppleant 
 
 
 
 
 
 



8. Eventuelt /v. dirigenten  
 
Revision: GBH Revisor er valgt. 
 
Spg. om Sigma har overblik over effekten fra Covid19 
Lige nu er der flere medlemmer end på samme tidspunkt i 2019. Vi har sat maks. antallet ned på hvert hold, 
vi har måtte oprette ekstra hold samt alternative hold. Vi ændrede hallen så man svømmer på den lange 
led efter input fra medlemmer. Vi har flere på venteliste, men holdene er mindre. Trænerne er blevet 
meget dygtigere i svømmeskolen. 
 
Spg. vedr. partnerskabsaftalen 
Sigma får en smule penge ud af det. Herudover er det en blåstempling af klubben og fra kommunerne.  
 
Kommentarer vedr. svømmeskole og Camp 
Der har været meget rift om holdene i svømmeskolen.  
Meget positivt feedback til K-Camp, det bør gerne fortsætte 
 
Farvel til Lau 
 
******************************************* 
  
Bestyrelses har efterfølgende konstitueret sig som følgende: 
 
Louise – valgt som formand 
Christer -   
Christian L – valgt som næstformand 
Claus 
Dorthe – valgt som sekretær 
Michael 
Christian W 
Hanne 
Maiken – valgt som kassér 
 


