
SIGMA SWIM BIRKERØD 

Ordinær Generalforsamling 

27. marts 2019 – kl. 19.00 – 21.00 

Klubhuset, Birkerød Svømmehal 

 

 

REFERAT 

TILSTEDE FRA BESTYRELSEN: Inga Nørby, Pia Alexandersen, Gorm Hoffmann, Morten Storch, Anders Liechti 

og Helle Refsgaard Amstrup 

DERUDOVER DELTOG: Mia Hyldahl, Caroline Suhr, Merete Porsdal, Lise Lotte Erichsen, Charlotte Vergereau, 

Mette Klitvang Mehlsen, Niels Goul Hovmand, Henrik Kaltoft og Helene Hoffmann 

REFERENT: Helle Refsgaard Amstrup 

 

Formanden Inga Nørby bød velkommen.  

 

1. Valg af dirigent 

Jan Schäfer blev foreslået og valgt. 

 

Jan takkede for valget og konstaterede at Generalforsamlingen var indkaldt ift. foreningens 

vedtægter og derfor lovligt indkaldt. Generalforsamlingen blev indkaldt den 10. februar via Intra og 

på www.sigmaswim.dk. Dagsorden er ifølge vedtægterne. 

 

 

2. Formandens beretning /v. formanden 

Formanden Inga Nørby aflagde en flot beretning. Beretningen kan læses på www.sigmaswim.dk 

sammen med referatet. 

 

 

3. Regnskabsaflæggelse /v. kassereren 

Dirigenten gav ordet til klubbens kasserer Gorm Hoffmann for fremlæggelse af regnskab 2018. 

 

Gorm gennemgik regnskabet og fremhævede særligt: 

- Vi er en sund klub med en god egenkapital 

- Vi kommer dog ud med et underskud på 100.000 kr. for 2018  

- Udgiften til Sigma samarbejdet er steget, som følge af en omlægning af regnskabet, hvor Sigma 

regnskabet nu også omfatter Sigma 4 aktiviteter og lønninger 

http://www.sigmaswim.dk/
http://www.sigmaswim.dk/


- Derudover er der i 2018 brugt penge på nyanskaffelser: undervandkamera, Eltidsanlæg, 

udsmykning af hal og inventar til klubhus 

- Vi har knap 1.500.000 kr. i egenkapital 

 

Regnskabet blev herefter godkendt og der blev meddelt decharge. 

 

I det fælles Sigma budget for 2019 er der samme ramme som i 2018. Budgettet for 2019 er 3,3 

mio.kr. for Sigma. 

 

 

4. Indkomne forslag /v. dirigenten 

Der var ikke kommet nogle forslag 

 

 

5. Valg af formand  /v. dirigenten 

 

Inga Nørby er på valg (ønsker ikke genvalg). 

Inga takkede for tiden som formand. 

Pia Alexandersen var eneste kandidat til formandsposten og blev valgt for en 1-årig periode. 

 

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer /v. dirigenten 

 

Nuværende bestyrelse: 

 Pia Alexandersen (ikke på valg)  

 Gorm Hoffmann (på valg – ønsker genvalg)  

 Anders Liechti (ikke på valg)  

 Sissel Lassen (ikke på valg)  

Anja Røgind (på valg – ønsker ikke genvalg) 

 Morten Storch (ønsker ikke genvalg) 

 Claus Iversen (på valg – ønsker ikke genvalg) 

 

Ny bestyrelse: 

 Pia Alexandersen – valgt som formand (på valg igen i 2020) 

 Gorm Hoffmann - (på valg igen i 2121) 

 Anders Liechti (på valg i 2020) 

 Sissel Lassen  (på valg i 2020) 

 Helle Refsgaard Amstrup (på valg igen i 2021) 

 Mette Klitvang Mehlsen (på valg igen i 2020) 

 Niels Goul Hovmand (på valg igen i 2021) 

 

Bestyrelsen konstituerede sig derefter på følgende måde: 

Pia Alexandersen – formand 

Anders Liechti – næstformand 

Gorm Hoffmann – kasserer 

Helle Refsgaard Amstrup - sekretær 



7. Valg af suppleanter til bestyrelsen /v. dirigenten 

Helle Refsgaard Amstrup var allerede trådt ind i bestyrelsen på Anja Røgind’s plads, så der var ikke 

nogle suppleanter på valg. Der blev heller ikke valgt nogle suppleanter 

 

8. Valg af revisor /v. dirigenten 

Hultquist blev genvalgt som revisor 

 

 

9. Eventuelt /v. dirigenten 

Caroline Suhr ville gerne høre om de nye i bestyrelsen. Kort fortalt Mette har Peter på Talent og 

Ellen på Sigma5. Niels har Julie på Sigma4 og hans hustru er holdleder på Sigma4. 

 

Helene Hoffmann takkede Inga. Derudover bød hun ind på fortsat at ville bistå i arbejdet med at 

skaffe 50 meter bassin.  

 

Helene Hoffmann efterlyste Sigma Master i beretningen og til arrangementer. Pia Alexandersen 

fortalte, at Master’s altid bliver inviteret med, og indimellem også deltager, men de har samtidigt 

selv mange aktiviteter. Inga noterede sig, at hun burde have sagt noget om Master. 

 

Helene Hoffmann efterlyste fokus på mentaltræning, og informerede om, at der fx i Holte er 

mentaltrænere. Hun håber, at mentaltræning vil blive tænkt ind i Sigma. Derudover spurgte Helene 

ind til om der er nogle tiltag i gang inden for vandsport ud over Tri, når de unge stopper med at 

svømme på konkurrence- og eliteplan? Mia forklarede, at udfordringen er, at de stopper på 

forskellige tidspunkter og alder, og dermed er der meget bredde i den gruppe af svømmere, der 

skal aktiveres.  

 

Hjemmesiden blev vist med ”støtteforeningen til minde om Signe Krag Andersen”. 

 

Mia takkede for indsatsen til de afgående bestyrelsesmedlemmer, formand og til Dirigenten. 

 

4. april 2019 – referatet er godkendt af dirigenten 


