Referat til ordinær generalforsamling i Ganløse Svømmeklub
Generalforsamlingen blev holdt i det fri under halvtaget.
Til stede var: Steffen, Julie, Ane, Caspar, Gert Olsen, Stig


Status for 2018 aktiviteterne og 2017 regnskabet.

 Planlægning af aktiviteter 2019 og budget 2019.
Dagsorden:
Pkt. 1 Valg til dirigent og mødeprotokol.
Gert blev valgt til dirigent og Stig skrev referat
Pkt. 2 Beretning ved Idrætsformand Steffen Mattrup Lund-Hansen
Formandens beretning blev fremlagt og bør også ligge i dropbox (vi må få Steffens
computer til at synkronisere med dropbox)
Pkt. 3 Årsregnskab 2017 ved kasserer Ane Christiansen
Ane fremlagde regnskabet som jo er fra sidste år, det balancerede, men kunne
tilføje at det var gået bedre i år, på grund af mere sammenpresset/koncentreret
undervisning
Pkt. 4 Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag
Pkt. 5 Budget og kontingent 2019 til orientering.
Ane orienterede om budgettet og det blev fortalt at bestyrelsen tager stilling og
fastlægger kontingentet for 2019 ved et bestyrelsesmøde
Pkt. 6 Valg til bestyrelse jf. § 7.1
På valg var Steffen, Julie og Cecilie. Steffen og Julie modtog genvalg, Cecilie er
trådt ud af bestyrelsen.
Caspar Henriksen er ny i bestyrelsen

Pkt. 6 Valg til revisor
Det fik jeg ikke fat i 
Pkt. 7 Evt.
Det blev forslået at høre om Peter Stougaard ville med i bestyrelsen. Det har han
efterfølgende afvist, men ville gerne hjælpe med saunaprojektet som
inspirationskilde til kommunen eller hvis vi skal ”gå” selv sammen med Tri-klubben
mf.
Extra fast ½meter platform blev forslået, men kanten er vist fin nok og 1 meter
vippen skal blot rettes så den er 1 meter !
Flyers kan måske med fordel deles ud i Måløv, på … ganløse-by.dk
Forslag om at GSK kunne overtage skolesvømningen
Aquacamp i sommerferien kom som et forslag, men de sidste 2 afhænger af om der
er nogen i bestyrelsen, eller et specielt udvalg som har lyst til at drive det og om
vi/de kan skaffe instruktører
På gensyn i din svømmeklub
Svømning – for livet!

Bestyrelsen
Referent: Stig Mundt

