
 

SIGMA SWIM ALLERØD  
Ordinær Generalforsamling  
Tirsdag den 1. juni 2021 – kl. 19.00 – 21.00  
Klubhuset, Blovstrød Svømmehal  

 
DAGSORDEN  
 
1.Valg af dirigent 

- Lone Weinrich er valgt som dirigent 
  
2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning for 2020 til godkendelse /v. formanden 

- Corona fik stor indflydelse på 2020. Det blev et turbulent år, hvor vi blev ramt af nedlukning. Det viste 
sig, at genåbningen har været væsentlig sværere end nedlukning, da der er mange restriktioner at tage 
hensyn til. Indtil nu er Sigma kommet ok igennem det 
- Vores resultat for 2020 er et fint og positivt resultat. Vi har haft en stram økonomistyring og 
hjemsendte medarbejdere som følge af Corona. Vi har søgt flere forskellige funde med et positivt 
feedback, og vi har dermed skabt en god egenkapital 
- Der har været en livlig lokal debat på Facebook, hvor Sigma har stået lidt for skud. Det har været 
svært at trænge igennem, selvom vi havde mange fakta på plads. 
- Eltidsanlægget er gået på pension, og vi har valgt at købe et nyt semi-eltid, som vi glæder os til at 
komme i gang med at bruge. 
- Vi har fået struktureret vores funde ansøgninger og har en stor hitrate 
- Normalt har vi tre store stævner, men vi har ikke afholdt stævner i 2020. Stævner er normalt en vigtig 
indtægtskilde Sigma, men i det forgangne år har vi desværre kun kunne afholde små interne stævner 
- Vores svømmeskole har et stabilt medlemstal i 2020 og en lille stigning i forhold til 2019, bl.a. takket 
været vores hårdtarbejdende kontorpersonale. De har være medvirkende til, at vi har et stabilt og 
dygtigt trænerteam. Vi har tænkt innovativt bl.a. med mulighed for at buge aquaboards i offentlig 
åbningstid om onsdagen. Mange af vores ideer har dog ikke kunne føres ud i livet pga. Corona 
- I K-afdelingen har vi haft et stabilt trænerteam, der har kunne hjælpe hinanden på tværs, hvilket 
svømmerne har været rigtig glade for. Sofus Beck Hansen er ny træner på S4, og det har været meget 
positivt 
- Resultaterne har været få, da der har været mangel på stævner. Sigma blev dog Dansk Mester for 
både Årgangshold og klubhold. Til DM-årgang var Sigma den mest vindende klub, på årgang var der 10 
udtaget med til årgangssamling.  
- I forhold til Sigma Tri Ungdom har bestyrelsen har efterspurgt mere engagement, Michael har 
arbejdet sammen med en gruppe af forældre for at sætte en retning for Tri-holdet. Bestyrelsens 
bekymring har været økonomi, hvor udgifterne oversteg indtægterne. På holdet er der rigtig mange 
dygtige atleter med gode resultater. Planen er, at der skal komme flere medlemmer, men det har 
været svært i forhold til Corona, men vi er fortrøstningsfulde 
- Sponsorevent i november blev afholdt uden dog fest. Vi blev meget positivt overrasket over, hvor 
mange der støttede op om vores svømmere. Hvilket glæder os meget 
- Kommunen har opsagt driftsaftalen med klubben. Driftsaftalen indeholder både rengøring og 
livredning. Kommunen vil have et udbud på rengøring. I skrivende stund ser det ud til at kommunen 
overtager rengøringen, da Sigma ikke kan gå med på de betingelser kommunen har stillet 
- Tak til de mange frivillige 
- Tak til bestyrelsen for samarbejdet 



  
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2020 til godkendelse /v. kassereren  

- Kontingenterne er faldet, idet vi gav rabat i starten i svømmeskolen. 
- I 2020 fik vi over kr. 500.000 i lønkompensation for de trænere vi fik hjemsendt – dette beløb har vi 
brugt på svømmeskolen 
- Sponsorkonto gav et positivt resultat 
- Aktivitetstilskud fra kommunen giver lige omkring kr. 300 per medlem, hvilket er næstnederst i 
regionen generelt 
- Vi er langt over 1000 medlemmer – den største i forening i Allerød 
- Vi lavede svømmenet til svømmeskolen, som blev en kæmpe succes 
- Vi får ca. 750.000 kr. fra klubben i driftstilskud. Af de 750.000 kr. skal vi aflønne 4 
rengøringspersonale, en masse livreddere, udgifter til tøj, vinduespudsning mv.  Kommunen har stillet 
krav til, at vi selv skal vedligeholde rengøringsmaskinerne samt andre krav, vi ikke kan opfylde. 
- Per 1/9 2021 er aftalen opsagt, og Sigma er ude af driftsaftalen 
- Det får ikke den største betydning, idet udgifterne er så store, så de opvejer indtægterne fra aftalen 
- Tilskuddet fra fonde er givet til Sigma bl.a. pga. tabt fortjeneste på f.eks. camps 
- Vi betaler en større sum penge til startfælleskabet fra Sigma 4 og op som går til lønninger, 
træningslejr osv. 
- Beløbet er mindre end de forrige år, da aktiviteten har været mindre 
- En passende egenkapital i en forening som vores kræver ca. at vi har penge til ca. 3 måneders løn 
stående på egenkapitalen 
- Vi vil bruge de overskydende penge, så det kan blive mere attraktivt at være en del af Sigma, men vi 
sætter ikke kontingentet ned 
- Regnskabet blev enstemmigt godkendt 
 

 
4. Forelæggelse af budget 2021 /v. kassereren 

- Vi budgetterer ikke med fonde indtægter til næste år  
- Driftsaftalen er med for de første tre kvartaler, da den er opsagt per 1/9 
- Vi budgetterede med kr. 200.000 til eltidsanlæg, men vi har kun bruge lidt over halvdelen, så nu 

kigger vi på et bedre lydanlæg 
- Allerød har betalt mindst i Sigma regnskabet op til nu, men nu er vi betaler begge klubber 50% hver 
- Kommentarer: Overskydende skal bruges til kvalitetsløft i svømmeskolen, det var alle enige om 
- Budgettet er godkendt 
 
- Sigma regnskabet: vi bruger flest penge på lønninger 
- Sigma regnskabet indgår i regnskabet 
 

- Regnskabet for Sigma Swim Birkerød visere et pænere resultat i forhold til 2019, og egenkapitalen er 
steget. Regnskabet er dog bedre i Allerød.  
 

5. Behandling af indkomne forslag /v. dirigenten  
 

- Forslaget blev sendt til bestyrelsen i rette tid, men det er ikke blevet lagt op på hjemmesiden forud 
for generalforsamlingen. Generalforsamlingen vedtog at behandle forslaget alligevel: 

- Vi tilføjer parasvøm i vedtægter - godkendt 
- Vi tilføjer, at bestyrelsen ikke kun fastsætter kontingenter for svømmeskolen men også for 

underafdelingerne - godkendt 
- Alderen for at være stemmeberettiget hæves fra 16 år til 18 år - godkendt 
- Suppleant for samme stemmerettigheder, når denne erstatter et bestyrelsesmedlem – godkendt 



- Man skal være 18 år for at side i bestyrelsen - godkendt 
 
6. Valg af bestyrelse for 2 år ad gangen /v. dirigenten  
 
Nuværende bestyrelse:  
Louise Krag Andersen (på valg – ønsker genvalg)  
Christer Stoltz (ikke på valg)  
Claus Weng (på valg – ønsker ikke genvalg)  
Maiken Geersby (ikke på valg) 
Dorthe Bach Mindested (på valg – ønsker ikke genvalg)  
Christian Langseth (på valg – ønsker genvalg)  
Christian Wolffbrandt (ikke på valg) 
Michael Frydendahl (ikke på valg) 
 
Nye bestyrelse: 
Louise Krag Andersen  
Christer Stoltz  
Maiken Geersby  
Christian Langseth  
Christian Wolffbrandt  
Michael Frydendahl  
Trine Langkjær 
 
7. Valg af revisor  
– GBH Revision er valgt 
 
 
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen /v. dirigenten  
 
Hanne Bonke er valgt som suppleant 
Peter Korger valgt som suppleant 
 
8. Eventuelt /v. dirigenten  
 
Spørgsmål: Har vi kigget på andre muligheder fx vandpolo eller Open Water træning – et godt forslag, som 
vi vil tage til efterretning 
 
 
******************************************* 
  
Bestyrelses har efterfølgende konstitueret sig som følgende: 
 
Louise  ( Formand) 
Christer  
Christian L (Næstformand)  
Michael 
Christian W 
Maiken (Kassér) 
Trine (Sekretær) 
 



Peter (1.suppleant) 
Hanne ( 2. suppleant) 
 


