
 

 

Referat 
JGI’s svømmeafdeling, JGI-SWIM  

 

M E D L E M S M Ø D E  
 
 

Torsdag den 10. september 2020 kl. 19:30 – 21:00  
I klublokalet – Jyllingehallerne, Planetvej 35, Jyllinge 

 
 

Tilstedeværende: 

Lars Zimmermann (Formand) 

Dorte Stautz (Kasserer) 

Thomas Terp (bestyrelsesmedlem & A6 repræsentant) 

René Uldall-Jessen (bestyrelsesmedlem & A6 repræsentant) 

Anders Murmann (bestyrelsesmedlem) 

Mette Juhler Frost (bestyrelsesmedlem) 

 

Fraværende: 

Marie Scheibye (Næstformand) 

 

JGI-Swim medarbejdere: 

Connie Højgård (svømmeskoleleder) 

 

JGI-HB: 

Jan Brinck (Næstformand) 

 

Medlemmer: 

Thomas Mårtensson 

 

Referat: 

 

1. Valg af dirigent: René Uldall-Jessen blev valgt og kunne konstatere at medlemsmødet var 

lovligt indkaldt. 

Valg af referent: Anders Murmann blev valgt. 

 

2. Formandens beretning 

Se beretning. 

Formanden fremlagde beretningen. 

 

3. Beretning fra konkurrencefællesskabet A6-Swim Team. 

Formandens beretning dækkede også konkurrencefællesskabet A6. 

 

4. Orientering om regnskabet for 2019. 

Regnskabet for 2019 ser fornuftigt ud – blandt andet på grund af opkrævning af restancer hos 

A6-svømmere og hos kommunen. 

Indeværende sæson bliver anderledes svær, da der er langt færre medlemmer på grund af 

Corona-restriktioner. Dette vil give lavere omsætning, men ikke tilsvarende lavere 



 

 

omkostninger, da man fortsat må køre med samme antal medarbejdere. 

Der er dog en pæn formue i foreningen, som der kan bruges af i denne situation. 

Thomas fremhævede den budgetmæssige forskydning, der skyldes, at hele kontingentet 

betales i starten af sæsonen. 

 

5. Orientering om budget for 2020 

Budgettet blev fremlagt. 

Der er sparet lidt i forhold til budget, da A6-kontingentet er aftalt til 2019-niveau. 

til gengæld er vi ca. 400.000 bagud vedr. kontingent, på grund af færre medlemmer – grundet 

Corona-restriktioner. 

Der kan muligvis komme statslige puljer, der kan søges grundet nedgang i medlemstal. 

 

6. Bestyrelsen indstiller til at klubbens navn ændres fra ”JGI-Swim” til ”A6 JGI-Swim”. 

Når A6 er til stævner er der forvirring – og har været det altid – på grund af, at de enkelte 

svømmere tilhører en lokal klub, og dermed bliver råbt op som Jyllinge, Slangerup eller 

Laksen. Derfor indstilles til at navnet ændres. 

Connie spørger om JGI-Swim logo skal ændres. Formanden svarede at dette behandles på et 

bestyrelsesmøde. 

Thomas kommenterede at HØJ også er en selvstændig forening bestående af 3 klubber. 

Navneændring til ”A6 JGI-Swim” blev vedtaget. 

 

7. Ingen indkomne forslag. 

 

8. Formanden genopstiller og blev valgt. 

Marie Scheibye genopstiller og blev valgt. 

Dorte Stautz Hansen, Rene Uldall-Jessen og Anders Murmann er ikke på valg. 

Mette Frost Juhler genopstiller og blev valgt. 

Thomas Terp genopstiller ikke. 

Der er ikke opstillet suppleanter. 

 

Bestyrelsen kan udgøre op til 8 medlemmer samt 2 suppleanter. 

Bestyrelsen bør så vidt muligt sammensættes så den repræsenterer medlemmerne bredest 

muligt. 

Det tilstræbes, at der i bestyrelsen er repræsentanter for såvel svømmeskolen, 

konkurrenceafdelingen og andre medlemsgrupper i JGI-Swim. 

Det skal så vidt muligt sikres, at bestyrelsen er sammensat således, at der ikke er en 

overrepræsentation fra en interessegruppe. 

Bestyrelsen konstituerer sig med øvrige poster på første bestyrelsesmøde.  

 

Ingen punkter til eventuelt. 

 

Slut på referat v. Anders Murmann 

 

På vegne af JGI-Swim 

Lars Zimmermann, Formand 

Jyllinge d. 13 September 2020 

 

 


