
AGF svømmeafdeling 
Generalforsamling onsdag den 14. marts 2012 
 
Referat: 
 
Knud Jørgensen bød på bestyrelsens vegne velkommen og måtte samtidig konstatere, at der aldrig 
havde været så mange deltagere ved en generalforsamling i AGF svømmeafdeling. 
 
Dagsordenens pkt. 1:  Valg af dirigent:   

Jens Bjerring fra AGF hovedbestyrelse blev valgt, og han konstaterede, 
at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, og at der var 24 
stemmeberettigede til stede. 

 
Dagsordenens pkt. 2:  Beretning og regnskab:  

Knud Jørgensen fremførte beretningen for 2011 og føjede dertil 
bemærkninger om afdelingens mange samarbejdspartnere. 

 Beretningen blev godkendt uden yderligere kommentarer. 
 Ib Kronborg fremlagde regnskabet for 2011, der udviste et overskud på 

41.421,00 Dkr. Hvilket må siges at være et yderst acceptabelt resultat. 
Gælden til hovedforeningen er d.d. herefter ca. 170.000,00 Dkr. 

 Regnskabet blev godtaget. 
 
Dagsordenens pkt. 3:  Indkomne forslag:   

Der var ingen. 
 
Dagsordenens pkt. 4:  Valg til bestyrelsen: 
 Dirigenten foreslog, at der valgtes 8 personer til bestyrelsen, da der efter 

vedtægterne skal være et lige antal. Dette godkendte forsamlingen. 
  

På valg var: Knud Jørgensen  (genopstiller) 
  Eva Naur Jensen (genopstiller) 
  Line Vittrup (genopstiller ikke) 
  1 vakant plads. 
 
  Yderligere blev opstillet: 
  Henrik Hartmeier 
  Henrik Green 
  Line Vittrup  (på opfordring) 
  

Følgende blev valgt: Henrik Hartmeier, Knud Jørgensen, Eva Naur 
Jensen og Line Vittrup. 

 
 Efter valget består bestyrelsen af: Knud Jørgensen, Mette Brund, John 

Kornmaaler, Line Vittrup, Eva Naur Jensen, Henrik Hartmeier, Liselotte 
Larsen og Ib Kronborg. 

  
Bestyrelsen vil konstituere sig på næste bestyrelsesmøde. 

 



Dagsordenens prkt. 5 Eventuelt: 
 Der blev drøftet en del om mulige sponsorer. Der blev spurgt til 

muligheden for at få skilte med firmanavn som reklame i hallen på 
Svømme-Stadion. Knud Jørgensen vil undersøge denne mulighed.  

 Generel enighed om, at vi har meget brug for sponsorpenge, hvorfor det 
kunne være dejligt med et sponsorudvalg på 5 – 6 personer. 

  
Der var ikke yderligere til eventuelt. 

 
Dirigenten afsluttede mødet og takkede for god ro og orden. 
 
Bestyrelsen i AGF Svømning. 
 
 


