Referat af medlemsmøde i JGI-SWIM onsdag den 18. marts 2015
1. Valg af dirigent og referent
Dirigent: Anders Murmann
Referent: Susan H. Boëtius, JGI-Swim konstitueret formand
2. Formandens beretning
Ved bestyrelsesårets start stod vi stort set et helt nyt hold – dog med erfarne A6 kræfter. Vi
brugte derfor en stor del af foråret/forsommeren med af finde hoved og hale i det hele, og så
småt sætte vores egen struktur på tingene. Heldigvis har vi jo en rutineret kraft i Connie, som
kunne tage teten i forhold til planlægning af den nye sæson mv.
Lige som vi var ved at finde fodfæstet brændte hallen, og i de kommende måneder blev dette
omdrejningspunktet.
Efter det lå fast at vi kunne købe vand på Metalskolen i Jørlunde, blev det hurtigt besluttet, at
vi for stort set en hver pris ville afholde en om end amputeret sæson. I den forbindelse valgte
vi, at alle forhåndstilmeldte skulle have muligheden for at få pengene tilbage. Jørlunde skulle
være et tilbud, som folk kunne vælge til eller fra. Heldigvis var der en del der gerne ville tage
den lange vej, og vi har kunnet bevare ca. 1/3 af medlemmerne. Vi valgte endvidere at alle
medlemmer kunne beholde deres medlemsnummer, uanset om det takkede nej til Jørlunde
eller ej.
Selv om vi ikke selv havde en forsikring, så har vi fået ca. 258.000 kr fra Hallens
Løsøreforsikring som skal gå til nye rekvisitter. Alt hvad der var nagelfast, dækker Hallen
selv.
Formandsskifte – Christian havde et ønske om ikke at fortsætte som formand, og Susan blev
derfor konstitueret formand bestyrelsesåret ud.
Nu ser vi så frem til en kommende sæson i vores egen svømmehal, og vi håber på at kunne
trække så mange som muligt af de tidligere medlemmer til. I den forbindelse håber vi som
sagt at kunne tilbyde vores medlemmer et spændende og alsidigt program med noget for en
hver smag. Hvilket også er grunden til vores store fokus på klubbens visioner.
Vi har ligeledes så småt igangsat arbejdet med at sætte den kommende sæson i gang med et
brag af et arrangement. Her arbejder vi sammen med Hallen, som også glæder sig rigtig
meget til at få os tilbage.
Bestyrelsen har evalueret det forgangne år, og har overvejet muligheden for at bruge DGI
tilbud om bestyrelseskurser og visionskursus. Herved håber vi at kunne give den kommende
bestyrelse og det kommende visionsarbejde den bedste start.
3. Beretning fra konkurrencehold: A6-Swim, Vandpolo og Udspring
A6 har haft en god sæson og er inde i en god udvikling. JGI-swim har rimelig mange
svømmere med i A6. Samarbejdet mellem trænerne fungerer godt og der er en fin
talentudvikling. Så vidt muligt fortsættes med det samme setup som i år.

Vandpolo: 2014 var en fantastisk år, hvor vi fik sat Jyllinge på vandpolo kortet med guld ved
U13 DM. Det gode arbejde fortsætter i den nye sæson, hvor der er håb om at trække flere
unge til.
Udspring: Metalskolen har ingen vipper og udspring har derfor været i dvale. Lyngby har
lovet at hjælpe os i gang, når vi er tilbage i Jyllinge.
4. Orientering om regnskabet for 2014
Regnskabet gennemgås, af hovedpunkter kan nævnes:
 Regnskabet for 2014 er ikke direkte sammenligneligt med de senere års regnskaber,
da regnskabsåret er ændret fra sæson til kalenderår. Dette har bestyrelsen valgt, for at
regnskabet er sammenligneligt med regnskaberne for andre klubber i JGI.
 Vi kommer ud af året med et pænt overskud – bl.a. pga. periodiseringen af indtægter.
Dvs. en del af indtægten reelt er kommet ind på kontoen i 2013.
 Branden har reelt været hårdere for klubben en regnskabet viser, da
kontingentindtægten er dalet til 1/3
 Mindre hold med samme mængde trænere – dyrt pr. medlem
Kommentarer og spørgsmål til regnskabet:
 Der er en ekstraordinær indkomst på 75.000 kr, som stammer fra en krediteret faktura
 Egenkapital primo er større, end den som var angivet som egenkapital i regnskabet fra
2013 fremvist ved sidste års medlemsmøde. Dette skyldes, at det fremviste regnskab
ikke blev godkendt, men efter medlemsmødet 2014 blev tilrettet efter revisorens
anvisning.
 På det viste regnskab er der ikke overensstemmelse imellem regnskabets resultat og
årets resultat opgivet under passiver. Dette viderebringes til JGI-kontoret.
5. Orientering om budget for 2015
Budgettet gennemgås, af hovedpunkter kan nævnes
 Foråret fortsat dyrt pr. medlem
 Vi forventer ikke at kunne nå op på maksimalt medlemsantal – både pga. brand, men
også skolereformen
 Fortsat støtte til A6
 Der skal købes nye rekvisitter og nye trænere og hjælpere skal uddannes
 Vi forventer, at økonomien vil hænge sammen
6. Fælles diskussion - Vision for klubbens udvikling og den kommende ”genopstart” - Connie
Oplæg fra Connie:
At vende tilbage til Jyllinge bliver en frisk start med muligheden for at se nyt på tingene.
Hvilke ønsker har vi for fremtiden?
Ideer der blev vendt:
 Kan vi differentiere undervisningen mere – organiseret differentiering
 Mulighed for at svømme flere gange om ugen – og måske bare svømme
 Forlængelse af svømmetiden for de store
 Mulighed for weekendsvømning
 Skal vi have medlemskab/abonnement, så man også kan være hvilende medlem. Alle
medlemmer kan indgå i bl.a. sociale arrangementer.






Balancen mellem det sociale og individualisering
Hvilken alder har børnene, når de gerne vil komme flere gange
Bedre til at rykke lidt rundt på børnene over sæsonen, så det kan blive mere kvalitet
Vi må ikke gå på kompromis med kvaliteten

7. Indkomne forslag
Ingen forslag indkommet
8. Valg af bestyrelsen:
Susan Boetius, vælges som formand.
Det er på mødet ikke muligt at få valgt en kasserer eller andre nye bestyrelsesmedlemmer, der
vil derfor blive indkaldt til et ekstraordinært medlemsmøde.
9. Oprettelse af udvalg – f.eks. visionsudvalg, udvalg for arrangementer, udvalg for PR
Thomas Mårtensson tilkendegiver interesse for at deltage i et visionsudvalg eller lignende.
Camilla Bryskjær tilkendegiver, at hun gerne hjælpe JGI-swim med af oprette
facebookgruppe o.lign.
Det er ikke ved mødet muligt at nedsætte deciderede udvalg.
10. Eventuelt.
Ingen punkter

Underskrifter

__________________________
Dirigent, Anders Murmann

_________________________
Formand, Susan Boetius

