Referat fra generalforsamling for Grenaa Svømmeklub 2015
Der blev afholdt generalforsamling tirsdag den 24. marts 2015 kl. 19.00 i mødelokale 4 ved GIC.
Der var mødt 4 (fire). Det var 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 medlem. Kasseren havde meldt afbud pga.
sygdom.

Pkt. 1: Valg af dirigent
Formanden Anders Warén Larsen blev valgt til dirigent, og konstaterede at generalforsamlingen er lovligt
indkaldt, da alle medlemmer har modtaget mail den 25. februar 2015 om generalforsamlingens afholdelse.

Pkt. 2: Formanden aflægger beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
Det har været et forholdsvis stille år, hvor det meste har været som det plejer. Antallet af medlemmer ligger
lidt under 500, men i år har der været lidt færre voksne medlemmer, mens vi har fået flere børnesvømmere.
Klubben har i november afholdt et holdturneringsstævne i samarbejde med DGI med tæt på 200
konkurrencesvømmere, og det forløb planmæssigt til alles glæde. Derudover har 3 af vore
konkurrencesvømmere været til DGI Landsmesterskaber i Ikast med ca. 850 svømmere, hvor de i 15 starter
vandt 10 medaljer – Flot.
Vi har her i marts afholdt vort efterhånden traditionsrige børnestævne med 102 tilmeldte børn. Der har
gennem de sidste år været en stigning i tilmeldinger til stævnet, og det er vi rigtigt godt tilfredse med. Det er
dejligt at se, at børn (og forældre) har en god formiddag i svømmehallen.
Af nyt har vi været så heldige, at Intersport, Djurslands Bank og Aalsrode Tømrerfirma har ydet
sponsorstøtte til klubben, så vore trænere og konkurrencesvømmere har fået tilbud, om at få et helt sæt tøj til
en meget favorabel pris. Der blev leveret 20 sæt.
Vor kasserer har i det forgangne deltaget i en del møder vedr. tildeling af timer i GIC. Svømmeklubben (og
flere af de andre vandklubber i byen) ønsker flere timer i svømmehallen, og en mere smidig sagsbehandling.
Ved møderne har der været deltagelse af de andre klubber, kommunen og Norddjurs Idrætsråd. Vi håber
møderækken vil gøre det lidt lettere at være klub i GIC.
Derudover har Norddjurs Kommune i vinter indført en ny struktur for kommunikation med kommunen, og det
har også været med til at tære på bestyrelsen – specielt kassereren.
Bestyrelsen har i det forgangne år bestået af 4 medlemmer selv om vedtægterne siger, at bestyrelsen består
af 5 medlemmer. Dette skyldes, at der ved den forrige generalforsamling ikke var nogen, som ønskede at
indtræde i bestyrelsen. Dette gør at bestyrelsen ikke har set sig i stand til at udvikle klubben i den forgangne
sæson.
Beretningen blev godkendt.

Pkt. 3: Kasseren forelægger det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår til
godkendelse
I kasserens fravær gennemgik formanden regnskabet. Regnskabet viser, at der har været indtægter på
325.677 kr. og udgifter på 294.639 kr. Der er således et overskud på 31.038 kr.
Regnskabet blev godkendt.

Pkt. 4: Behandling af indkomne forslag
Der var ikke índkommet forslag.

Pkt. 5: Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg var Jette Jensen og Michael Pedersen. Jette var villig til genvalg og blev valgt. Michael ønskede ikke
genvalg, og der blev ikke valgt nogen, da der ikke var nogen som ønskede valg.
Bestyrelsen består således pt. kun af 3 medlemmer !!!

Pkt. 6: Valg af revisor
Der var genvalg til Bente Mikkelsen

Pkt. 7: Evt.
Der blev talt lidt frem og tilbage, men der var ikke noget til referat.

På bestyrelsens vegne
Formand Anders Warén Larsen

