
Generalforsamling 2022, Grenaa Svømmeklub
Dato: 2. marts 2022, kl. 18.30
Sted: Grenaa Idrætscenter

Dagsorden ifølge vedtægter:

1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår til

godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af revisor
7. Fastsættelse af kontingent for 22-23
8. Eventuelt

Ad. 1
Ole Kronvald valgt som dirigent.
Konstatering af at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt samt at generalforsamlingen er
beslutningsdygtig

Ad. 2
Formandens beretning (indsat herunder) drøftes og tages til efterretning

Formandens beretning

Vel mødt til Generalforsamling i svømmeklubben. Den første normale
generalforsamling i et par år.

Selvom Coronaen - for nu i hvert fald - har sluppet taget i os, har den alligevel sat sit
præg på året, der er gået. Vi slap for reelle nedlukninger, men har dog ikke kunnet
sige os fri for både corona ramte trænere og svømmere. Det gav i en periode en del
ekstra arbejde, men vi kom igennem. Heldigvis for det.

Og dermed kan vi også konstatere, at vi endog har opnået rigtig mange spændende
ting i løbet af sæsonen indtil nu.

Sponsorer
Først og fremmest, så har vi fået taget hul på et sponsorkoncept til klubben. Og vi
har fået nogle rigtig gode og engagerede lokale virksomheder ombord.

Djurslands Bank blev klubbens hovedsponsor og fremgår tydeligt på trænertøj og
konkurrence tøj. Som en del af sponsoratet valgte de endvidere at forære alle
trænerne en lækker hoodie - et stort hit hos alle. Endvidere stillede Djurslands Bank
op med deres velkendte kaffebil i forbindelse med at klubben var vært for 3. runde af



DGIs holdturnering. Og ligeledes vil kaffebilen komme på besøg i forbindelse med
det kommende børnestævne.

home Grenaa/Norddjurs har valgt at støtte klubben med et 3 årigt sponsorat og er
dermed også ganske synlige i svømmeklubben med deres logo trykt på trænertøjet.

Skiltehuset / Grenaa Bilcenter er endnu en af sponsorerne og deres sponsorat har
bestået af tryk på tøj, ligesom vi har samarbejdet omkring indkøb af konkurrence
t-shirts og beach flag. Skiltehuset / Grenaa Bilcenters logoer er at finde på vores
konkurrence t-shirts.

Terma - også en af byens kendte virksomheder - har også valgt at tegne et sponsorat
i klubben og også de er at finde på trænertøjet.

Endelig er det også værd at nævne samarbejdet med TYR. Det startede sidste år og
også i år, har de derfor leveret trænertøj. I forbindelse med DGI stævnet her i
Grenaa, var TYR tilstede med en bod fyldt med svømmetøj og udstyr. En rigtig godt
besøgt bod - og også med OK omsætning, til glæde for både TYR og os.

Der er ingen tvivl om at sponsorerne i klubben er med til at løfte de muligheder vi har
for at skabe et tydeligt og genkendeligt udtryk, hvad enten vi er til træning eller til
stævne. Ingen kan længere være i tvivl om at Grenaa er til stævne, når svømmerne
møder op i deres ens konkurrence t-shirts og står flankeret af klubbens beach flag.

Derfor er det også en fornøjelse at Djurslands Bank allerede nu har valgt at forlænge
sponsoratet med yderligere et år. home er som sagt 3-årig og de øvrige sponsorer
skal vi snart have i dialog omkring mulige forlængelser.

Svømmeskole
På det rent svømmefaglige plan har vi i år for alvor lanceret vort nye svømmeskole
koncept i samarbejde med DGI. Der er blevet undervist efter en rød tråd på alle hold.
Trænerne har været gode til at tage konceptet til sig og har hjulpet hinanden med at
lave programmer. Der er blevet uddelt svømmebøger til de 2 yngste "årgange" i
svømmeskolen. Og indtil videre har vi afholdt 3 af sæsonens 4 planlagt
opvisningsdage. Opvisningsdagene er dage, hvor svømmernes familie opfordres til
at tage med i svømmehallen. Svømmerne vil sammen med trænerne så vise, hvad
de har lært i den forgangne periode. Dagen afsluttes med udlevering af en lille
slikpose og et særligt klistermærke som bevis på, at de har "bestået". Klistermærket
kan så indsættes i deres svømmebog.

Svømmebogen er samtidig et godt og sjovt opslagsværk for svømmeren og
forældrene og giver en idé om hvad, der arbejdes med på de forskellige hold.
Umiddelbart er der taget godt imod svømmeskole konceptet og svømmebogen, så
det er bestemt noget vi tænker er kommet for at blive.

Medlemstal
Kigger vi lidt på medlemstallet for klubben, så kan vi med glæde konstatere at tallet
er ved at være tilbage på 2019 niveau. I 2019 havde vi 386 medlemmer. Sidste år var



tallet 313 - mens vi i indeværende sæson er oppe på 375 medlemmer. Det er dejligt
at se.

I indeværende sæson var der "corona rabat" til medlemmer som tegnede kontingent
inden 1. august. Det var der rigtig mange der gjorde og det faktum at de fleste
tilmeldinger er i hus så tidligt, gør planlægningen af sæsonen nemmere. Derfor har vi
besluttet et lignende koncept frem til næste sæson. Når der bliver åbnet for
tilmelding, vil det igen være med rabat til det hurtige. I år vil rabatten være på 15%
ved tilmelding senest 1. juli.

Vi forsøger at forstærke klubben på flere plan og udover svømmeskole konceptet, så
er der også kastet ressourcer efter konkurrence afdelingen.

Konkurrenceafdelingen
I løbet af sommeren 2021 valgte klubben at melde vores kandidatur ind i Norddjurs
kommunes ambitioner omkring en elite og talentsatsning. Vi har deltaget i diverse
møder og workshops omkring hvordan en sådan satsning kan sammensættes her i
kommunen. Og i forlængelse af dette var svømmeklubben blandt de foreninger, som
fik tildelt nogle midler til at fremme elite/talent arbejdet. 30.000 kr. blev det til. Og i
samråd med klubbens konkurrencetræner blev det besluttet at nogle af pengene
skulle gå til en træningslejr i efterårsferien 2021.

I samarbejde med GIC og Torps Dinner blev der arrangeret en fremragende
træningslejr her i Grenaa. 3 dages med træning 2 gange om dagen, masser af
aktiviteter og socialt samvær. Uden tvivl noget der har rykket svømmerne både
svømmemæssigt, men også i forhold til sammenhold og opbakning af hinanden. Mon
ikke der er stemning for at gentage succesen.

I samme ånd gik et par forældre forrest i at stable julekalender salg på benene i
slutningen af november. Det gik lynhurtigt med at få sat i system og der blev
indsamlet en god portion penge. Det er skønt at der er så engagerede forældre i
klubben!

For lige at afslutte den økonomiske indsprøjtning til konkurrence afdelingen, så er det
netop blevet besluttet at den resterende del af elite pengene fra kommunen går til et
træningssamarbejde med Grenaa Crossfit, som skal være med til at styrke
svømmernes fysik udenfor vandet. Alt sammen med til at løfte konkurrence
afdelingen endnu mere.

Skal vi lige kort sætte lidt ord på resultaterne for konkurrence afdelingen, så har de
været super flotte. Selve konkurrenceholdet er på blot 5 svømmere p.t. men niveauet
er super højt. 3 af svømmerne har eller er super tæt på at kvalificere sig til et dansk
mesterskabs stævne. Talent holdet er til gengæld på 12 svømmere p.t. og også her
leveres der nogle super flotte resultater. Understreget af at klubben skal have 9
svømmere med til Landsmesterskaberne. Heraf er de 5 af svømmerne fra
Talentholdet. FLOT.

Hyldest til trænerne!



Slutteligt er det værd lige at nævne vores trænere og hjælpetrænere. Det kan ikke
siges nok, at det er alfa og omega, at man har gode og engagerede trænere. Dét har
vi. I den grad. Trænerne mødes 1 gang om måneden til trænermøder. Her tilbringes
et par timer sammen, hvor der både er tid til at hygge med pizza og samtidig bliver
der arbejdet godt og engageret med svømmeprogrammer. Trænerne bliver bedre til
at bruge hinanden og sparre med hinanden. Og det er altså med til at løfte træningen
og niveauet endnu mere. På alle hold. Lige fra de mindste på forældre barn holdene
til de garvede konkurrence svømmere.
Så er vi vist nået omkring det meste - i grove træk. Vi ser frem til en ny
svømmesæson efter sommerferien - forhåbentlig med mange flere gode, sjove,
spændende og hyggelige oplevelser i de klorfyldte luftlag.

Ad. 3
Det reviderede regnskab gennemgås og tages til efterretning

Ad. 4
Ingen indkomne forslag

Ad. 5
På valg som bestyrelsesmedlemmer er Daniél Llobel og Ole Kronvald. Begge genopstiller og
genvælges for en ny to-årig periode.
På valg som suppleant til bestyrelsen er Karina Filipowicz. Hun genopstiller og genvælges
for en ny et-årig periode.

Ad. 6
På valg som revisor er Pia Oltmann. Hun genopstiller og genvælges for en ny et-årig periode



Ad. 7
Fastsættelse af kontingent
Formanden gennemgår kontingenterne for sæson 22-23. Vi indfører 15 % rabat på alle
tilmeldinger inden 1. juli, herefter fuldt kontingent.

Kontingent for sæson 2022-23:

Holdtype Tilmelding før 1. juli 2022 Kontingent

Svømmeskole Vestre 30 min 467,50 550

Svømmeskole Ydesvej 40/45 min 680,00 800

Baby-/Gravid hold* 467,50 550

Talent / Mini-talent 1062,50 1250

Konkurrence 1912,50 2250

Master 1402,50 1650

Motionshold Vestre u/undervisning 467,50 550

Motionshold Ydesvej u/undervisning 765,00 900

Motionshold Ydesvej m/undervisning 850,00 1000

Pensionist Ydesvej 552,50 650
* Baby-/Gravid holdene tilmeldes for et halvt år ad gangen.

Ad. 8
Evt.
Der var en kort drøftelse af, hvordan vi som klub skal håndtere det stigende ambitions- og
aktivitetsniveau, som hidtil primært er drevet igennem bestyrelsen. Klubben bør sætte fokus
på at få flere til at deltage i klubbens aktiviteter, fx gennem nedsættelse af udvalg. På den
måde kan bestyrelsen både uddelegere opgaver og samtidig løbende forholde sig til forslag
og tiltag fra medlemmer. Der opfordres til, at man på førstkommende bestyrelsesmøde skal
arbejder med en plan for dette.

Efterfølgende generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig på følgende måde:

Formand: Daniél Llobel
Kasserer: Gitte Akselsen
Sekretær: Ole Kronvald
Øvrige medlemmer: Jacob Filipowicz, Kent Akselsen
Suppleant: Karina Filipowicz


