
	  

 
 

Referat fra Generalforsamling i AGF Svømning d. 17/3-2015 
 
 
På generalforsamlingen var der udover bestyrelsens 6 medlemmer, 4 fremmødte, heraf ét 
hovedbestyrelsesmedlem. 
 

1. Valg af dirigent.  
- Finn Lund Andersen fra hovedbestyrelsen blev foreslået af bestyrelsen, og blev valgt. Finn 
kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt korrekt og til tiden. 

2. Formandens beretning: 
- John Kornmaaler fremlagde bestyrelsens beretning. (Se vedhæftede fil)  
- Beretningen blev vedtaget uden kommentarer.  

3. Regnskabet:  
- Ib Kronborg fremlagde regnskabet for 2014. 
- Regnskabet skal ikke godkendes på afdelings generalforsamlingen, men på 
repræsentantskabsmøde i hovedbestyrelsen, da det er en integreret del af AGF 1880’s regnskab. 
AGF Svømning isoleret, havde et overskud på 24.082,00 kr i 2014. 

4. Indkommende forlag: 
- Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen. 

5. Valg af bestyrelse/udvalg i svømmeafdelingen:  
- 3 af de siddende bestyrelsesmedlemmer var på valg: John Kornmaaler, Ib Kronborg og Liselotte 
Larsen. Ib og Liselotte modtager genvalg. John modtager ikke genvalg. Vi takker John for hans 
indsats i de år han har været i bestyrelse og som formand. 
- Mads Heerulff stiller op til bestyrelsen. 
- Da der er 4 pladser til besættelse på denne generalforsamling vælges Ib, Liselotte og Mads ind.  

6. Evt.: 
- Bestyrelsen meddelte at de har haft point systemet oppe til diskussion, da der virker til at være 
megen modstand mod systemet, ikke mindst i forbindelse med inddrivelse af bøder ved 
manglende point. Det blev tilkendegivet fra de fremmødte på generalforsamlingen, at systemet 
var en god måde at få aktiveret frivillig arbejdskraft til diverse opgaver i klubben. Bestyrelsen vil 
tage dette til overvejelse, inden en endelig beslutning tages.  
- Slutteligt blev det fremført, at påmindelse omkring afholdelse af generalforsamling pr. e-mail er 
en rigtig god idé. Dette vil bestyrelsen tage med ved kommende generalforsamlinger, men 
bemærker samtidigt at udsendelse af e-mail ikke er tilstrækkeligt i forb. med indkaldelse til 
generalforsamling. 

 

På AGF Svømnings vegne 

Bestyrelsen 


