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1) Valg	  af	  dirigent:	  Jens	  Bundgaard	  valgt	  (Repræsentant	  fra	  hovedbestyrelsen)	  
a. Jens	  konstaterede	  at	  generalforsamlingen	  var	  varslet	  i	  tide.	  Der	  var	  ingen	  indvendinger	  til	  

dette.	  
2) Formandens	  beretning:	  

a. Beretningen	  er	  vedlagt.	  	  
Regnskab:	  

b. Ib	  Kronborg	  fremlagde	  regnskab.	  (regnskabet	  er	  vedlagt)	  
c. Der	  var	  flg.	  kommentarer:	  

i. Sponsorindtægter	  er	  små	  taget	  i	  betragtning	  af	  at	  vi	  har	  et	  sponsorudvalg.	  Dette	  er	  
Bestyrelsen	  enige	  i,	  og	  vi	  håber	  at	  der	  kommer	  mange	  flere	  indtægter	  fra	  denne	  
side	  i	  det	  kommende	  år.	  De	  sponsorindtægter	  man	  kan	  se	  i	  regnskabet	  er	  fra	  fonde	  
til	  udsprings	  rejseaktiviter.	  

ii. Hvorfor	  afholder	  vi	  ikke	  nogle	  stævner	  der	  kan	  give	  nogle	  indtægter?	  
1. AGF	  svømmeafdeling	  har	  normalt	  afholdt	  Aarhus	  Open,	  men	  dette	  har	  

været	  aflyst	  i	  2011	  og	  2012	  pga.	  manglende	  faciliteter.	  I	  2013	  vil	  vi	  igen	  
afholde	  Aarhus	  Open	  og	  vi	  afholder	  også	  Vestmesterskaber	  på	  langbane.	  
Disse	  to	  arrangementer	  er	  ikke	  med	  i	  budgettet	  for	  2013,	  da	  vi	  først	  vil	  se	  
hvor	  store	  indtægterne	  er	  før	  vi	  bruger	  pengene.	  

iii. Har	  vi	  øget	  kontingenterne	  pr.	  medlem,	  har	  vi	  fået	  flere	  medlemmer	  eller	  er	  der	  
kommet	  andre	  indtægter	  der	  går	  ind	  under	  kontingenter?	  

1. Vi	  kan	  med	  glæde	  konstatere	  at	  vi	  har	  fået	  flere	  medlemmer,	  der	  gør	  at	  vi	  
har	  en	  bedre	  belægning	  på	  vores	  hold,	  og	  som	  opvejer	  en	  del	  af	  de	  
negative	  konsekvenser	  af	  dalende	  tilskud	  og	  øgede	  udgifter	  til	  halleje.	  
Pointsystemet	  for	  konkurrenceholdene	  har	  ikke,	  og	  vil	  forhåbentligt	  ikke,	  
give	  indtægter.	  Pointsystemet	  har	  heller	  ikke	  ført	  til	  en	  målbar	  nedgang	  i	  
medlemstallet.	  

iv. Kan	  man	  i	  regnskabet	  se	  fordelingen	  mellem	  almenafdelingen	  og	  konkurrence	  
holdende?	  

1. Nej.	  Regnskabet	  er	  ikke	  bygget	  op	  så	  man	  direkte	  kan	  se	  hvor	  mange	  penge	  
der	  går	  fra	  almen	  afdeling	  til	  konkurrenceholdende,	  men	  det	  kan	  oplyses	  at	  
det	  er	  betragteligt	  dyrere	  at	  have	  konkurrencesvømmere	  end	  det	  er	  at	  
have	  børnehold.	  Dette	  beror	  bla.	  på	  træner	  udgifter,	  træningsaktiviteter,	  
og	  stævner.	  

3) Indkommende	  forslag:	  
a. Der	  var	  ikke	  nogle	  indkommende	  forslag.	  

4) Valg	  af	  bestyrelse:	  
a. På	  valg	  er:	  John	  Kornmaaler,	  Liselotte	  Larsen,	  Ib	  Kronborg,	  og	  en	  ledig	  plads	  i	  bestyrelsen.	  



i. Der	  var	  ingen	  der	  stillede	  op	  til	  bestyrelsen,	  og	  derfor	  er	  de	  siddende	  
bestyrelsesmedlemmer	  genvalgt.	  

5) Eventuelt:	  	  
a. Der	  blev	  bedt	  om	  bedre	  modtagelse	  af	  nye	  personer	  i	  konkurrenceafdelingen,	  og	  at	  man	  

kommunikerer	  på	  en	  mere	  positiv	  måde.	  
b. Der	  skal	  bedre	  formålskommunikation	  mellem	  Bestyrelse	  og	  udvalg,	  og	  bedre	  

tilbagemeldinger	  fra	  udvalg	  til	  bestyrelse.	  Dette	  vil	  vi	  arbejde	  på	  sammen	  med	  de	  
pågældende	  udvalg.	  

	  


