
 
 
 

Referat fra Generalforsamling i Viborg Svømmeklub, afholdt den 23. april 

2013 kl. 19.00 i Klublokalet, Søndre Skole.  
 

Dagsorden ifølge vedtægterne:  

 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Udvalgenes beretning 

4. Forelæggelse af revideret regnskab 

5. Indkomne forslag 

6. Valg til bestyrelsen samt suppleanter til denne 

a. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (ordinær valg) 

b. Valg af ekstra bestyrelsesmedlem 

7. Eventuelt 

 

Ad 1: Morten Andersen blev valgt til dirigent og takkede for valget. Han konstaterede, at generalforsamlingen 

var lovligt indvarslet ved annoncering på hjemmesiden og i rette tid. 

Dirigenten kunne ligeledes konstatere, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig, idet der var 20 

stemmeberettigede til stede.  

Ad 2: Formanden Ella Pedersen aflag en fylding beretning, som er gengivet i hovedpunkter. 

Et travlt og begivenhedsrigt 2012 startede med at klubben, for tredje år i træk, modtog et tilskud på 5000 kr fra 

Nordea Fonden, som var øremærket til K-svømmerens træningslejr. 

I undervisningsafdelingen kan notere et stadigt stigende medlemstal og for første gang havde Viborg 

Svømmeklub i efteråret 2012 over 1000 medlemmer indenfor en undervisningssæson. Peter Fuglsang stoppede 

som undervisningsleder, men klubben var så heldig, at Henrik Axelsen godt ville overtage opgaven. Henrik blev 

med det samme kastet ud i at skulle indføre det nyindkøbte undervisningskoncept i afdelingen. Konceptet er 

købt af Ålborg Svømmeklub.  



 
 
 
Betina Pedersen blev udnævnt til årets “ungeleder” af idrætsrådet og samtidig er klubben blandt de nominerede 

til “Årets Idrætsforening”. 

Konkurrenceafdelingen fortsætter også stadig fremgangen både i antal svømmere og de opnåede resultater. Da 

der er så mange nye talenter blev vi nødt til at oprette et spækhuggerhold som ligger mellen 

undervisningsafdelingen og K – afdelingen.  

Valdemarsdag fik vi ny fanedug, hvor mange svømmere og forældre var mødt op. Det var der blevet lagt meget 

mærke til, at klubben var repræsenteret ved så mange medlemmer. 

Grillaftenen i Almind forsamlingshus var igen en stor succes hvor der var 154 tilmeldte og igen havde vi 

amerikansk lotteri med flotte sponserede gaver. Hærvejsmarchen havde 3 x P udvalget igen stået for. I år havde 

fået alle poster, så mange svømmere samt forældre var ude og bemande disse. 

Den årlige tilbagevendende rystesammentur var lidt anderledes i år hvor K1 var på Dalgas centret og K2 og K3 

var i Skelhøje. endnu engang nogle fantastiske ture for vore svømmere. 

Til Citymarathon havde vi igen fornøjelsen af, at der var mange på banen, da forældrene skulle bemande 

vandposten. Hanne stod sammen med svømmerne for event postenog igen modtog klubben stor ros for det 

udførte arbejde og 13500 kr fandt vej I klubkassen. 

I september havde vi fornøjelsen af at have et ledende tidtagerkursus hvor vi fik uddannet 2 fra Viborg. I  februar 

havde vi igen et tidtagerkursus hvor vi fik uddannet 10  nye tidtagere. 

I november var vi vært for noget nyt formandsnetsværkmøde som dansk svømmeunion har prøvet at få op at 

stå, et rigtig godt møde med 17 deltagende klubber. 

Mærkesvømningen var igen en fantastisk dag med mange hjælpere. 

Nytårskuren blev igen vel modtaget med 144 tilmeldte. Her blev der igen uddelt mange nåle samt mange pokaler 

hvortil der var indkøbt 8 nye pokalen til de små svømmere. 

Så var der indbudt til strategidag hvor Claus stod for slagets gang og Lars Bo Larsen fra Dansk Svømmeunion var 

inviteret. 19 meldte sig til og der er kommet mange gode ideer frem. 

Sponsorsvøm blev en god dag med 117.000 kr svømmet ind og et godt indslag med Viktor Bromer. Stor ros til 

sponsorudvalget, der var lavet et stort  og flot stykke arbejde. 



 
 
 
Forårets mærkesvømning blev igen rigtig godt 168 svømmere og der blev solgt børnehjælpslodder hvor også alle 

vore K – svømmere skal ud at sælge. Mærkesvømningen er en fantastisk dag hvor hjælpere er gengangere så alle 

ved hvad de skal. 

Viborg Svømmeklub kan igen kan sige at være kommet ud af et begivenhedsrigt år. Klubben har stadigvæk brug 

for forældreopbakning. Vi har nogle fantastiske forældre i hele svømmeklubben,som gør et stort stykke arbejde, 

men vi bliver også nødt til at have endnu flere hænder, da der er flere og flere opgaver der skal løses i klubben. 

Formanden takkede alle på Viborg Svømmeklubs vegne 

Ad 3:  

Konkurrenceudvalget kunne ligeledes berette om et travlt og succesfuldt år. Arbejdet koncentrerede sig vanen 

tro om planlægningen af K-svømmernes stævnekalender og sociale arrangementer. Antallet af svømmere i K-

afdelingen siger fortsat og niveauet blandt de yngste er hævet betydeligt gennem det målrettede arbejde der 

lægges i overgangen fra undervisnings-  til K-afdelingen. 

Træningslejren for K1 blev en tur til Pilsen i Tjekkiet. En tur hvor Claus Pedersen var ”primus motor” i 

planlægningen. K2 og K3 var en tur i Videbæk og havde på samme måde som K1 et udbytterigt ophold. Herudover 

blev der traditionen tro afholdt en træningslejr i Frederiks. 

På det sportslige plan har det været et succesfyldt år hvor pladsen i 3. divsion blev forsvaret, medaljer blev taget 

med hjem til Viborg fra mange foskellige stævner og mange klubrekorder blev slået. Vores svømmere 

kvalificerede sig til de regionale mesterskaber og de danske mesterskaber. Nis Pinderup og Jacob Adolfsen deltog 

i ”Sportsmester-aggrangementet” og Jacob Severinsen deltog i ”Unge sportsmestre”.  

Undervisningsudvalget aflag en kort beretning. En ny leder i undervisningsafdelingen og et nyt 

undervisningskoncept blev kørt i stilling i 2012. Undervisningskonceptet, indkøbt fra Ålborg Svømmeklub, skal 

sikre kvalitet og ensartethed i svømmeundervisningen. Borstset fra nogle nødvendige justeringer er der udbredt 

tilfredshed med det nye koncept. 

Fire instruktører har i 2012 gennemgået Svømmeunionens grunduddannelse. Dette er første gang at klubben 

deltager i uddannelseforløbet, som foregår i et forløb på 3 weekender med afsluttende prøve. 

Undervisningafdelingen har vi lige udbudt 6 speedhold som forsøg. Disse skal køre 6 over undervisningsuger. 

Som noget nyt vil vi også tilbyde aquacamp for 7 – 12 årige i uge 32 med timer fra 9 – 15 . 

Julemærkesvømningen var en stor success og vi havde traditionen tro julemanden på besøg samt vores 

amerikanske lotteri samt kageboden som mange støtter. 



 
 
 
Stævneudvalget (Hanne Pajbjerg) kunne berette om et meget højt og til tider hektisk aktivitetsniveau. Den 

fortsatte udvikling i klubbens konkurrenceafdeling også kan mærkes i stævneudvalget, da flere nye K-svømmere 

nu deltager i stævner. Udvalget har håndteret tilmeldinger og det praktiske omkring alt fra begynderstævner til 

deltagelsen i danske mesterskaber.  For at lette arbejdspresset har stævneudvalget lagt en ”hård linje” mht. 

tilmeldingsfrister. Disse skal overholdes! 

I udvalget er der taget beslutning om fremadrettet at strukturere arbejdsopgaverne således, at et enkelt 

udvalgsmedlem er ansvarligt for et konkret stævne. Der er også planer om, at indkaldelse af forældrehjælp til 

stævnerne udsendes når stævneplanen er lagt. Tanken er, at forældre på et meget tidligt tidspunkt bliver 

opmærksomme på stævnedatoer og tidligt kan prioritere tidspunkter for hvornår man kan stå til rådighed. 

Sponsorudvalget kunne bl.a. berette om et velafholdt sponsorsvøm hvor svømmerne fik svømmet 117.000 

kroner ind. Et flot resultat, som nu kommer dem til gode under de kommende træningslejre.  

Med professional bistand og inspiration fra Michael Møllegaard fik Viborg Svømmeklub et nyt frisk logo. Dette 

pryder nu svømmernes klubstøj, som udvalget har arbejdet en del for at kunne få klar til tiden.  

Hjemmesideudvalget (Holger Nehmdahl) kunne berette om en støt stigende trafik på hjemmesiden, som både 

for undervisningsafdelingen og konkurrenceafdelingen er kilden til nyheder og og praktisk information. Om end 

der altid kan være ønsker om optimeringer og ændringer, er det altovervejende indtryk, at hjemmesiden opfylder 

de centrale formål. Her tænkes på de løbende opdateringer til medlemmerne og  hjemmesidens funktion som 

klubbens ”udhængeskilt” udadtil.  

Ad 4.  Henrik Eriksen gennemgik det reviderede regnskab. Regnskabet har fået en ren påtegning af revisoren. 

Der er et underskud på kr. 65.000 kr, som frem for alt er begrundet i udgifter til det nyoprettede klublokale. Efter 

et par enkelte spørgsmål blev regnskabet godkendt uden bemærkninger.  

Pkt. 5: Der var ikke indkommet nogen forslag. 

Pkt. 6:. 

Formanden Ella Pedersen var på ordinært valg og blev genvalgt. 

Tine Wilsøe var på ordinært valg og blev genvalgt 

Karsten Kammer var på ordinært valgt og ønskede ikke genvalg. Holger Nehmdahl stillede op og blev valgt. 

Henrik Eriksen valgte at stoppe efter et år af valgperioden. Claus Pedersen stillede op og blev valgt til bestyrelsen 

som erstatning for Henrik Eriksen. 



 
 
 
Irene Davidsen Nielsen valgt som ny ekstra medlem til bestyrelsen. 

Troels Bager var på ordinær valg som suppleant, men ønskede ikke genvalg. Morten Andersen stillede op og blev 

valgt.  

Da Claus Pedersen blev valgt ind i bestyrelsen var der ligeledes valg til denne suppleantpost. Karsten Kammer 

stillede op og blev valgt som 1. suppleant.  

Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Peter Dahlsgaard som næstformand 

og kasserer.  

//Referent: Holger Nehmdahl 


