Generalforsamling
Dagsorden
Placering:

Blovstrød Svømmehal, Byagervej 12, 3450 Allerød

Dato:

29. marts 2022 kl. 19.00-21.00

Punkter på dagsorden
1. Valg af dirigent
Lone Weinrich er dirigent
(Lone er svømmeskole leder)
2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning for 2021 til godkendelse /v. formanden
2021 var også et corona år. Svørt at navigere i anbefalinger frem for retningslinjer.
mange hjemsendte medarbejdere. Der har været lønkompensation.
Der er udbetalt komp til medlemmer.
Bibeholdt højt og flot medlemstal. Over 1100 medlemmer. Største i Allerød.
Drift aftale med kommunen for rengøring og livredning. Driften af rengøring er overgået til kommunen.
Vi driver stadig livredningen. I oofentlig åbningstid er det fortsat Sigma livreddere.
Sigmatri er blevet til Nordsjællands Triatlon klub. De har fortsat et svømmetilbud. Resten skal de selv
administrere. Det går godt for alle parter. Hjemsted i Rudersdal kommune – og vi har så oprettet et
svømmehold, som de melder sig ind på.
Vi kommer igen ud med et positivt regnskabstal for 2021. Vi har fået vendt det fra meget dårligt resultat
i 2017. Svømmeskolen er fyldt op. Og det giver gode resultater selvom vi har nedsat antallet på holdene.
Det er afgørende at vi holder invitationsstævner. Det er en indtægtskilde
Vi har skiftet vores lydanlæg. Det er næsten installeret. Dog lidt forsinket.
Det er indkøbet med støtte fra en fond.
VI har søgt hvad vi kunne af corona støtte og fonde.
I 2021 fik vi ikke holdt Allerød cup. Alle
Invitationsstævnerne er altid fyldt op. Og vi får god feedback fra klubberne der deltager.
VI mangler dog fortsat nye kræfter til at hjælpe med forberedelser.
VI er virkelig glade for vores frivillige i klubben. Alle yder e
Sponsoreventet fik vi holdt i lidt anden format. Men vi fik et rigtig godt resultat til trods for corona.

Svømmeskolen.
Malene er kommet retur – det er vi glade for. VI har i mellemtiden haft fornøjelsen af Hanne Bonke, som
har været en stor hjælp i den mellemliggende periode.
Kontoret er rigtig givende og bidragende til Sigma. Der er engagement og inovation.
Godt stabilt træner team. En god blanding af garvede og nye. Mange tidligere K-svømmere, som ved
hvad det handler om.
Malene har ansvar for Sigma Camps – det er et ansigt og branding ud af til.
Resultater.
Stabilt trænerteam. Flemming Poulsen gik på pension og i stedet kom Magnus Andersen er kommet til
som assisterende træner på S1.
Sofus er fuldtidsansat – S4 ansvarlig. Og assisterende på S2. Og skolesvæmning i Birkerød
Nr. 3 ved Danske Hold mesterskaber. Tilfredse
Vinder af hold konkurrence (forsvarende) hold S3
5 til EM
3 til OL
Jonas Lundstrøm udtaget til begge som assisterende
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2021 til godkendelse /v. kassereren
Netto omsætning faldet lidt, da vi har tilbagebetalt kompensation til svømmeholdene og givet rabat på
det første år.
Direkte omkostninger er en stor post, da vi betaler til Sigma startfællesskabet.
Finansielle omkostninger er negative renter.
Penge til gode i startfælles skabet, fordi vi ikke har brugt så meget som corona.
Forudbetalte kontingenter viser en stigning og fortæller at vi er vokset i medlemmer.
SIGMA FÆLLESSKAB – regnskab
Vi betaler 50/50
Lidt lavere end sidste år pga corona.
Næste år har vi forpligtet os til 1.600.000 kr. til fællesskabet.
REGNSKABET GODKENDES AF ALLE TILSTEDEVÆRENDE
4. Forelæggelse af budget 2022 /v. kassereren
Hvis vi ikke har sponsor stævner, invitationsstævner osv, så kan vi ikke drive klubben med et overskud.
Interne stævner koster ikke lige så meget, men der er stadig omkostninger. Det der kommer ind på fx
vild med vand, det bruges også på betaling på de stævner vi deltager i ude i byen.
Vi har ikke valgt at sætte kontingenterne op i år, men det kan være vi er nødt til det med den høje
inflation.
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Vi blev tilbudt at drive rengøringen, men det kunne ikke hænge administrativt sammen for os.
Dog fik vi livredningen, da det ikke var muligt for kommunen at besætte posterne.
Principielt skal budget og regnskab bare gå i nul og pengene skal cirkulere i systemet.
BUDGETTET GODKENDES AF ALLE TILSTEDEVÆRENDE
5. Behandling af indkomne forslag /v. dirigenten
Ingen modtaget.
6. Valg af bestyrelse for 2 år ad gangen /v. dirigenten
Louise Krag Andersen – ikke på valg
Christian Langseth – ikke på valg
Maiken Heeris Gersby – på valg. Ønsker genvalg
Christian Wolffbrandt – på valg. Ønsker genvalg
Michael Junker Frydendahl – på valg. Ønsker genvalg
Christer Stolz – ikke på valg.
Trine Langkjær – ikke på valg
Alle er genvalgt.
Nyvalg er Karin Kjeldahl. Og Peter Korger indtil nu suppleant; er valgt ind som fuldt medlem.
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen /v. dirigenten
Har nogen lyst til at stille op som suppleant?
Kira Janstrup – valgt.
8. Valg af registreret/statsautoriseret revisor
Der lægges op til genvalg af GBH revision.
Birkerød bruger den samme – også Sigma fællesskabet.
DET GODKENDES.
9. Eventuelt /v. dirigenten
Camps. Giver de overskud? JA!!
Påsken er lidt mindre, men den er næsten fyldt op. Vores camps bliver ofte fyldt op til allersidst.
K-campen er flyttet tilbage fra uge 27 til uge 26.
Er der overvejelser omkring hvor gamle børnene er, før vi sender dem ud af landet på træningslejr?

Konstituering
Formand Louise
Næsteformand Christian L
Kasserer Maiken
Sekretær: Trine
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