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Den 5. september 2020 kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Hørsholm Svømmeforening 

cvr.nr. 8686 9918 i Hørsholm Svømmehal, Stadion Alle 1-9, Hørsholm med følgende dagsorden: 

 

 
1. Valg af dirigent 

2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år 

3. Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse 

4. Indkomne forslag 

5. Forelæggelse af revideret budget for indeværende år og for næste år, samt fastsættelse af 

indmeldelsesgebyr og kontingent for den nye sæson (1. juni-31. maj) 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant 

9. Eventuelt 

 

Ad punkt 1- Valg af dirigent. 

 
Efter velkomst af formanden Søren Kobbernagel blev Joachim Brøns valgt som dirigent. Dirigenten 

konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig, idet indkaldelse med 

angivelse af dagsorden havde været ophængt i klublokalet og på foreningens hjemmeside senest 3 

uger før generalforsamlingens afholdelse. 

 

 

Ad punkt 2 - Bestyrelsens beretning. 

 

Søren Kobbernagel aflagde bestyrelsens beretning for foreningsåret 2019-2020, idet han oplyste, at 

bestyrelsen efter generalforsamlingen i 2018 havde konstitueret sig med Søren Kobbernagel som for 

mand, Annette Hviid Larsen som næstformand, Jan Hove som kasserer, Christina Egholm som sekre 

tær, og med Terkel Olsen Christian Britze og Mikael Kaave som menige medlemmer. 

 
Foreningsåret 2019-2020 er på flere måder den mest underlige sæson i foreningens historie. Året star 

tede med af de mest fremgangsrige og indholdsfyldte sæsoner og sluttede med en næsten fuldstændig 

nedlukning af foreningens aktiviteter Corona epidemien for alvor ramte Danmark. 

 
De fleste medlemmer tog det pænt, men der var enkelte der ønskede at få deres kontingent igen. Da 

genåbningen begyndte så småt i begyndelsen af sæsonen nyd foreningen godt af, at svømmehallen 

modsat mange andre er begunstiget med god plads i omklædningen og selve hallen, hvorfor det har 

været nemmere at overholde retningslinierne for adfærd 

 
Hørsholm Svømmeforening var igen i denne periode en af kommunens allerstørste idrætsforeninger, 

og foreningen sluttede sæsonen med ca. 1500 medlemmer, hvilket et tæt på det maximale medlemstal 

indenfor de rammer foreningen har. Årets tilmelding til den kommende sæson ligger næsten på niveau 

med sidste år, så Corona har ikke afskrækket medlemmerne. 
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Foreningens to største aktiviteter, som bestyrelsen og udvalgene understøtter, er konkurrenceafdelin 

gen og svømmeskolen. 

 
Konkurrenceafdelingen har haft et fremragende år, som resultatmæssigt har det været den bedste 

sæson nogensinde i foreningens historie ved gode resultater, hvor foreningen bl.a. har opnået medal 

jer ved alle afholdte mesterskaber (Øst, DM, DMJ, EKM og Nordiske junior) samt World Cup. Vi er 

blevet danske mestre i 4x50 fr og 4x100 fri og vinder DMH 3. division. 

Der er 7 svømmere, der er rykket fra årgang til junior ved sæsonskift, og der er skabt et miljø, hvor 

man kan nå højt sportsligt niveau samtidig med, der er mulighed for at pleje og dyrke andre ting som 

for eksempel andre sportsgrene for de yngste svømmere, og gymnasie, studie og fuldtidsarbejde for 

de ældre - og selvfølgelig familie og venner for alle. 

 
Samarbejdet med Mental Motion har givet trænere og svømmere værktøjer til at klare den mentale 

del af at være sportsudøver og givet dem værktøjer til at håndtere Corona perioden bedre. 

 
Konkurrenceholdet rykkede sammen under Corona, og flyttede det sociale online. Konkurrencer, mø 

der og træning foregik via diverse platforme, og da det blev muligt, startede vi træning udendørs i små 

grupper, på græsarealet ved gymnasiet, I Tullernes have samt i åbent vand i Sjælsø. 

 
K-trænerne har i Corona nedlukning delt viden og erfaring online med svømmeskoletrænerne. 

 

Mange svømmere har overvejet deres svømmefremtid under Corona - frafaldet er dog minimalt (ingen 

på årgang og børn, få på junior/senior), og bestyrelsen ser det som et udtryk for, at der er et positivt 

miljø som de gerne vil være en del af. 

 
Corona har dog hjulpet med at flytte fokus fra resultat og til at være mere i proces - det kan måske 

gavne udviklingen på lang sigt. 

 
DM i is-svømning havde flere deltagere fra Hørsholm, både fra K-holdet og fra Open Water holdet. 

På trænersiden har Malte Karklinat valgt at prioritere trænergerningen og vil fra den kommende sæson 

være fuldtidstræner i HS. 

 
Foreningens tilbud er øget ved oprettelsen af Spækhuggerholdet som er et hybridhold mellem K-afde 

lingen og Svømmeskolen, og bestyrelsen tror, at denne aktivitet kan øge sammenhængen mellem de 

afdelinger. 

 
Bestyrelsen kan endvidere se, at Konkurrenceafdelingen anses som attraktiv for svømmere fra andre 

klubber og senest har Tobias Bjerg meldt sin ankomst. 

 
Fra bestyrelsen takker vi Lars og hans stab af trænere for deres engagement og vilje. 
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Foreningens vigtigste opgave er at lære børn og voksne at svømme og at begå sig i vand, og Svømme 

skolen udgør også den absolut største del af foreningen med ca. 1400 medlemmer i alle aldre. 

 

Arbejdet med implementeringen af det nye svømmeskolekoncept fortsatte og det vil være fuldt ind 

faset i sæsonen 2020-2021. Det er en sikker måde at sikre, at vor undervisning bliver mere ensartet, 

og at vi kan udvikle trænere for at sikre at kvaliteten fortsætter med at stige. Det ser ud til at foreningen 

fortsat kan tiltrække trænere, og at de bliver lidt længere. 

 
Der er fortsat fokus på ungdomsafdelingen, med træning på tværs af hold, medbestemmelse for de 

unge og sociale arrangementer for at lære hinanden endnu bedre at kende. Tilgangen til de unge hol 

dene har sikret, at vi kan fastholde og udbygge disse hold, og klubben er en af de få foreninger der kan 

fastholde de unge. Det har også resulteret i en artikel om vor udvikling fra svømmeunionen, så der er 

også andre der lægger mærke til succesen. 

 
Svømmeskolen har været hårdt ramt af corona nedlukningen, men foreningen har brugt noget af tiden 

på kurser til trænerne og alternativ undervisning for enkelte hold typisk teenagehold. Efter genåbnin 

gen har der været fokus på at lave aktiviteter for alle i løbet af sommeren. 

 
Foreningen har derfor tilbudt undervisning i juni for alle holdtyper til medlemmer ramt af Corona. Der 

har været afholdt tre sommercamps til halv pris for medlemmer, samt afviklet stranddage for børne 

hold og ungdomshold. Disse aktiviteter er affødt af Corona, men det er ideer der skal udvikle fremad 

rettet ikke mindst på grund af den positive modtagelse. Stranddagene var gratis for medlemmer, så 

det har været en merudgift, som delvist er blevet dækket af fondsstøtte. 

 
Som en særlig ting har foreningen afholdt sin første Ocean Rescue Camp i samarbejde med DGI med 

helt udsolgt og glade børn og undervisere. Der var også deltagere fra andre byer, så der er klart poten 

tiale for at udbygge disse aktiviteter. Aktiviteter i det åbne vand er et område hvor det er muligt at 

udvikle og udvide. 

 
Open Water holdet som svømmer tirsdag og søndag har været pænt besøgt med ca. 30 svømmere, 

der svømmer fra vandskiklubbens bro. Der foregår i øjeblikket et arbejde med at udvide havnen og 

foreningen har i den anledning kontaktet havnechefen og idrætsklubbernes repræsentant i havnebe 

styrelsen for at sikre, at havsvømning bliver taget med i overvejelserne. På aktivitetssiden valgte man 

at svømme fra Vedbæk til Rungsted, da Christiansborg Rundt blev aflyst. 

 
Bestyrelsen har tydeligt kunne mærke, at Maries indsats som svømmeskoleleder har stor betydning 

for medlemmerne ved både at få dem på de rigtige hold, og ved at optimere vort forbrug af den vandtid 

klubben har til rådighed. 

 
 
 

Foreningens to kerneaktiviteter kan ikke gennemføres uden de mange frivillige der løser de opgaver 

der følger af klubbens aktiviteter. De frivilliges aktiviteter er organiseret i forskellige udvalg, som hver 

har et bestyrelsesmedlem som fast afrapporteringskontakt. 
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Stævneudvalget er ansvarlig for de praktiske forhold ved deltagelsen i og afviklingen af stævner og 

derudover er udvalget ansvarlig for tilmelding til officialkurser. Opgaverne omfatter tilmelding til stæv 

ner, forplejning, overnatning, samt tilmelding af officials til de enkelte stævner. 

 
Aktiviteterne i stævneudvalget har naturligt været koncentreret i perioden før Corona nedlukningen. 

Vi fik fra starten af sæsonen implementeret et nyt frivillighedskoncept uden forældre point, og i stedet 

med Doodle tilmeldinger i god tid inden hvert stævne. Det glæder os, at opbakningen fra de frivillige 

er mindst lige så høj under det nye system. 

 
Desværre blev Hørsholm Cup 2020 aflyst, men bestyrelsen håber på, at Hørsholm Cup 2021 kan afhol 

des den 28.-30. maj 2021. 

 
Foreningen har ansøgt Dansk Svømmeunion om at afholde Danske Hold Mesterskaber for 2. division. 

Med den nødvendige opbakning fra kommunen har unionen tildelt os mesterskabet og det betyder, at 

klubben den 6.-8. november afholder et fantastisk stævne - om Corona vil. Udvalget er allerede ude 

nu for at få mobiliseret frivillige - for dem får vi brug for mange af. Det bliver en vigtig begivenhed for 

Hørsholm Svømmeforening, og forhåbentligt startskuddet til en succesfuld sæson. 

 
Bestyrelsen vil gerne rette en særlig tak til Pia Haugbølle for hendes store indsats med at få stævnerne 

til at glide. 

 
Eventudvalget er tovholder for 2 årlige arrangementer dels Lucia festen for Svømmeskolen og dels 

klubmesterskabsfesten for konkurrenceafdelingen. Lucia festen er et tilløbsstykke for svømmeskolen 

- og igen i år med stor opbakning af forældre og børn til en dejlig dag med masser af fri svømning i 

hallen, slikposer og hygge og til slut Lucia-optog i hallen. Bestyrelsen håber at kunne holde fast i denne 

tradition til december. 

 
Tøjudvalget udgøres af Lene Fabricius som bestyrelsen gerne vil takke for en stor og til tider utak 

nemmelig indsats for at sikre, at svømmerne er rigtig påklædt. 

 
Sponsorudvalget har gjort det rigtig godt i sæsonen 2019/2020 på trods af, at Covid-19 også satte sit 

præg på sponsorsituationen, idet årets største sponsorbegivenhed Hørsholm Cup blev aflyst. Samlet 

set fik vi kr. 79.706 i sponsorstøtte, hvilket er mere end de forgangne år. 

 
I Hørsholm Svømmeforening er vi meget glade og stolte over de virksomheder og foreninger der støt 

ter os, hvad enten der er tale om svømmeskolen eller konkurrenceholdet. 

 
Menu /Dalgaard har I rigtig mange år været en fast støtte og har også været det i det forgangne år. 

Home Hørsholm-Rungsted ved Løgstrup & Thomsen A/S valgte at støtte foreningen med dels et kon 

tantbeløb, dels ved at indgå en sponsoraftale således, at foreningen får kontant støtte både ved et salg 

men også køb når, man oplyser, at man er fra Hørsholm Svømmeforening. Boomerang Auto ApS, et 

lokalt værksted i Hørsholm, er ny sponsor, der også gerne ville støtte op lokalt og valgte vores forening. 



 

I forhold til elitearbejdet er bestyrelsen meget glade for at Team Hørsholm valgte at støtte foreningen. 

Team Hørsholm kvitterede for den udvikling, klubben er undergået i de seneste år og bidrog således 

til den fortsatte udvikling. 

 
Nordea-Fonden har endvidere støttet vore sommerferieaktiviteter mens Tryg Fonden har støttet vore 

åben vand aktiviteter. 

 
Endeligt arbejder klubben med at genoptage sponsorstævnet i indeværende sæson, ligesom der ar 

bejdes med at starte en støtteforening. 

 
 
 

Foreningens administrative medarbejder Elisabeth Kongsbak har desværre valgt at sige op i svømme 

foreningen til fordel for et fuldtidsjob. Elisabeth har været en stor støtte for os alle og har været savnet 

lige siden. Bestyrelsen er lidt forsigtige med at søge nye ansatte, men det forventes, at der er behov 

for en deltidsmedarbejder (12 timer/ugen), der er dygtig til bogholderi, og som har lyst til også at ar 

bejde med forskelligartede administrative opgaver. 

 
Foreningen har stadig et fremragende og tæt samarbejde med svømmehallen. Det er vigtigt, at klub 

ben aldrig tager vore forhold for givet, men medvirker til at udbygge dem. Det kræver blandt andet, at 

medlemmerne altid sørger for at være ansvarlige og f.eks. rydde op efter sig. Det lykkes ikke altid at få 

svømmerne til at hænge deres net op på de respektive knager og rydde op - men det er blevet meget 

bedre. 

 
Klubben er repræsenteret i Idrætsrådet, Dansk Svømmeunion og DGI og har deltaget i relevante fora 

som generalforsamlinger, netværksmøder og uddannelser 

 
Foreningens drift har udvist et tilfredsstillende resultat og bestyrelsen glæder sig til at kunne præsen 

tere et overskud på lidt over kr. 32.000. 

 
Bestyrelsen mener, at dette er tilfredsstillende og selv om foreningen ikke skal spare op er det også 

vigtigt at der er en økonomisk reserve, som gør det muligt klare uforudsete udgifter og have frihed til 

at foretage særlige aktiviteter. Coronasituationen har vist, at det er vigtigt, at foreningen har en reserve 

blandt fordi det ikke var muligt at søge om lønkompensation, men alene for tabte indtægter i forbin 

delse med svømmecamps og Hørsholm Cup. 

 
Uanset de gode resultater for året står foreningen med den samme udfordring som andre foreninger, 

da den står og falder med, at medlemmerne er villige til at yde en indsats for at få foreningen til at 

fungere. På den ene side er der rigtig mange der lægger en stor indsats, men på den anden side er der  

også en større gruppe som ikke stiller op. Det er vigtigt at få skabt en kultur, hvor det er naturligt at 

hjælpe, ellers bliver der for mange opgaver som ikke kan løftes. 

 
Søren Kobbernagel afsluttede sin beretning med at takke bestyrelsen, alle de frivillige, og medarbej 

dere og trænere for deres store engagement og indsats igennem året. 
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Dirigenten konstaterede, at Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens beretning enstemmigt og 

med alle stemmer 

 

 

Ad punkt 3 - Godkendelse af regnskab for det forløbne år 

 

Bestyrelsen fremlagde det reviderede regnskab for perioden 1. juni 2019 - 31. maj 2020 som viste 

indtægter på i alt kr. 3.570.678 og udgifter for kr. 3.538.098 hvilket gav et overskud på kr. 32.579. 

 
Indtægterne kom dels fra holdgebyrer fra svømmeskolen på kr. 2.829.898 og medlemskontingenter på 

kr. 283.200, medlemstilskud fra Hørsholm Kommune på kr. 294.190, hvortil kom sponsorindtægter på 

kr. 35.000 og øvrige indtægter i form af salg af klubtøj, Hørsholm Cup, Svømmecamp, Skolesvømning 

og Privatundervisning, Corona tilskud etc. på kr. 128.390. 

 
Udgifterne til personale udgjorde kr. 2.632.996 til løn etc. til trænere og administration. 

Udgiften til administration, kontingenter, licenser, bestyrelse etc. udgjorde kr. 142.425. 

Udgifterne til Uddannelse og Udstyr herunder svømmeskolekoncept, official og trænerkurser, samt 

licenser til svømmere og dommere, svømmematerialer, pokaler, svømmemærker og klubtøj udgjorde 

kr. 292.343. 

 
Udgifterne til deltagelse i Danske Mesterskaber og øvrige stævner, Mastersvømmere, aktiviteter for 

Konkurrenceafdelingen udgjorde kr. 424.997, mens udgifterne til træningslejre udgjorde i alt kr. 

454.445, hvorfra der skulle trækkes deltagergebyrer og tilskud for i alt kr. 334.541, hvilket gav en net 

toudgift på kr. 118.904. 

 
Derudover var udgifter til renter og bankgebyrer samt afskrivninger og ekstraordinære på i alt kr. 

32.579. 

 
Dirigenten satte derefter regnskabet for 2019-2020 til afstemning, og da der ikke var nogen stemmer 

imod konstaterede dirigenten, at det af bestyrelsen fremlagte regnskab var godkendt enstemmigt og 

med alle stemmer. 

 

 

Ad punkt 4 - Godkendelse af budget og kontingent for indeværende år 

 

Bestyrelsen fremlagde det reviderede budget for 2020-2021, idet man bemærkede, at man forventede 

at få indtægter for kr. 3.400.000 i perioden, hvilket er lidt lavere end indtægterne i 2019-2020 som 

udgjorde kr. 3.570.000. Den væsentligste indtægt ville være kontingenter og holdgebyrer for kr. 

2.965.000. 

 
Man budgetterede med, at tilskuddene fra Hørsholm Kommune, Team Hørsholm og øvrige tilskudsgi 

vere ville holde sig på det samme niveau, hvorfor man forventede en samlet indtægt fra disse på kr. 

275.000. 
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Man budgetterede i øvrigt med at øvrige indtægter dvs. deltagerbetaling i klubarrangementer, særlige 

træningsaktiviteter, stævneindtægter og sponsorindtægterne og øvrige indtægter ville udgøre kr.  

160.000. 

 
På udgiftssiden forventede man, at omkostningen til løn til trænere i svømmeskolen og konkurrence 

afdelingen ville udgøre kr. 2.645.000. 

 
Udgiften til administration og bestyrelsen forventedes at udgøre kr. 122.000. 

 

Udgifterne til svømmeskolekoncept, official og trænerkurser, samt licenser til svømmere og dommere, 

svømmematerialer, pokaler, svømmemærker og klubtøj var budgetteret til kr. 267.000 mod realise 

rede udgifter i 2019-2020 på kr. 292.000. 

 
Udgifterne til deltagelse i Danske Mesterskaber og øvrige stævner, Mastersvømmere, aktiviteter for 

Konkurrenceafdelingen var budgetteret til kr. 320.000 mod realiserede udgifter i 2019-2020 på kr. 

425.000, idet udgiften til træningslejre var budgetteret til kr. 500.000 med fradrag af deltagerbetaling 

på kr. 375.000. 

 
Dette ville give et samlet budgetteret positivt resultat på kr. 28.500 for perioden 2020-2021. 

 

Dirigenten satte derefter budgettet for 2020-2021 til afstemning, og da der ikke var nogen stemmer 

imod konstaterede dirigenten, at det af bestyrelsen fremlagte budget var vedtaget enstemmigt og med 

alle stemmer. 

 

 

Ad punkt 5 Fastsættelse af kontingent for det kommende foreningsår 

 

Bestyrelsen foreslog, at kontingentet blev fastsat til kr. 200,-. Dirigenten konstaterede, at da der ikke 

var andre forslag, var forslaget vedtaget enstemmigt og med alle stemmer. 

 
Bestyrelsen tilkendegav, at den arbejdede med at finde en anden kontingentstruktur, som skulle give 

en bedre forståelse af kontingentets sammensætning samtidig med, at ingen medlemmer kom til at 

betale mere end de allerede gjorde, og at man om fornødent ville indkalde til en ekstraordinær gene 

ralforsamling herom. 

 

 

Ad punkt 6 - Indkomne forslag. 

 

Dirigenten oplyste, at der ikke var indkommet nogen forslag. 
 
 
 

Ad punkt 7 - Valg af Bestyrelse. 

 

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen består af 7 medlemmer, som vælges for 1 år ad gangen. 
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Som kandidater blev fra den siddende bestyrelse foreslået Søren Kobbernagel, Annette Hviid Larsen,  

Terkel Olsen, Jens Christian Britze og som alle modtog genvalg. Som nye medlemmer af bestyrelsen 

blev alene foreslået Lars Søndergaard og Kent Unold . 

 
Da der ikke var andre kandidater, erklærede dirigenten herefter Søren Kobbernage!, Annette Hviid 

Larsen, Terkel Olsen, Jens Christian Britze, Lars Søndergaard og Kent Unold for valgt enstemmigt og 

med alle stemmer, som medlemmer af foreningens bestyrelse. 

 
Besty relsen har efterfølgende oplyst, at den har konstitueret sig med Søren Kobbernagel som formand, 

Annette Hviid Larsen som næstformand, Jens Christian Britze som kasserer, Terkel Olsen som sekretær 

og Lars Søndergaard og Kent Unold som menige medlemmer. 

 
Bestyrelsen har efter generalforsamlingen alene 6 medlemmer, men bestyrelsen har efterfølgende i  

medfør af vedtægternes§ 5 stk. 3 udpeget Mia Kamstrup som det sidste best yrelsesmedlem. 

 

 

Ad punkt 8 - Valg af revisor 

 

Dirigenten oplyste, at der skulle vælges 1 revisor. 

 

Som kandidat til posten som revisor blev alene foreslået Michael Vennick Haugbølle, hvorfor dirigen 

ten erklærede Michael Vennick Haugbølle for valgt enstemmigt og med alle stemmer som foreningens 

revisor for regnskabsåret 2020-2021. 

 

 

Ad punkt 9 - Eventuelt. 

 

Dirigenten konstaterede, at dagsorden var udtømt, og erklærede herefter generalforsamlingen for hæ 

vet, idet han takkede medlemmerne for god ro og orden. 

 
Generalforsamlingen hævet kl. 20.00. 

 


