
Referat af medlemsmøde JGI-Swim 7. april 2016 
 
1. Valg af dirigent og referent 
 
Dorte Stautz Hansen valgt som dirigent og Lene Bech Hesse som referent. 
 
2. Formandens beretning 
 
Se hjemmeside 
 
Kommentar fra fremmødte – det er så dejlig en hal der er kommet op at stå og de mange 
investeringer der er foretaget dernede. Klor-niveauet er på plads igen.  
 
3. A6 Beretning 
 
Startfællesskabet A6 (bestående af JGI-Swim, Laksen, Slangerup) leverer fint på det sportslige 
område. 
 
Vi er en anelse smalle i antallet af junior/senior svømmere, men vi har til gengæld fået fyldt 
helt op på de yngre årgange, og kan se, at vi inden for kort tid vil få en markant større mængde 
junior svømmere. 
 
De vigtigste sportslige resultater i 2015 har været: 
 

 To medaljer ved European Games - første internationale junior medaljer i A6 historie. 
 Flere danske junior rekorder. 
 En svømmer kvalificeret til EM Kortbane. Inkl. en fjerdeplads med en holdkap. 

 
(ovenstående resultater blev opnået af JGI svømmeren Julie Kepp Jensen) 

 
 Ni medaljer ved Nordiske Mesterskaber, fordelt på tre forskellige svømmere. 
 Seks medaljer ved Danske Mesterskaber, inkl. senior guld. Fordelt på flere svømmere 

og holdkapper. 
 Eneste klub med svømmere repræsenteret på samtlige landshold. 

 
Derudover har vi uden sammenligning været den bedste klub ved NS Mini turneringen 
(stævne række for de mindste svømmere), og ved flere lejligheder vundet halvdelen af 
medaljerne ved stævnerne - hvilket er et rigtig godt tegn på at vores små svømmere er godt 
på vej frem. 
 
JGI-Swim er fint repræsenteret med over 1/3 af de ca. 75 svømmerne i A6 og vi har lige så stor 
andel i de ca. 50 talentholdssvømmere som bejler til at blive A6 svømmere. 
 
Budget for A6 er ca. 1,2 million kr. på sæson og træningen varetages af to fuldtidsansatte 
trænere og en række hjælpetrænere. 3 ud af hver 4 krone finansieres af moderklubberne i 
økonomisk tilsagn og den sidste krone forsøges finansieret af A6 selv ved at afholde stævner 
så som A6 Cup, A6 medley stævne og A6 sponsorstævne. Dette opnås dog kun delvist, så A6 



har underskud på driften og egenkapitalen går mod nul. Mht. vand leverer JGI; 50 %, Laksen; 
35 % og SLSK 15 %, så der er ubalance klubberne imellem, hvilket løbende er blevet 
adresseret uden resultat. 
 
Afslutningsvis kan siges at forældreopbakningen er rigtig flot, hvilket medvirker til 
opfattelsen af et veldrevet startfællesskab. 
 
Ved Lars Zimmermann, 
A6 styrelsesmedlem på vegne af JGI-Swim. 
  
4. Regnskab 2015 
 
Regnskabet viser et stort overskud, da der er ryddet ud i tidligere hensættelser, samt der er 
sparret penge på lønninger i første halvår. Der er afsat penge til investeringer i rekvisitter i 
foråret 2016 her i blandt de nye startskamler. 
 
5. Budget 2016 
 
Budgettet er udarbejdet ud fra den forudsætning, at vi beholder samme medlemstal og 
omkostninger er nogenlunde stabile.  Vi regner med at året løbet lige rundt. 
 
6. Ingen indkomne forslag 
 
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen 
 
Anders Murmann valgt som formand 
 
Anders Refslund og Marie Scheibye genvalgt, samt Dorte Stautz Hansen, 61331043, 
dorte.stautz@gmail.com 
 
Ingen suppleanter 
 
8. Intet til evt. 


