Referat af Generalforsamling for Idrætsklubben VIK
Skovbakkens Svømmeafdeling
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Referat af Generalforsamling for Idrætsklubben VIK Skovbakkens Svømmeafdeling – 21. feb. 2022
a. Valg af dirigent (Tabita)
Tabita modtog valg til dirigent og konstaterede at GF var blevet indkaldt iht. vedtægter.
b. Bestyrelsens (formandens beretning / Kim Thorsell) (se nedenfor)
Formandens beretning blev godkendt.
c. Fremlæggelse af regnskab for 2021 (Kim+Birgitte) (Se bilag)
Regnskabet blev godkendt.
d. Fremlæggelse af budget for 2022 (Kim+Birgitte) (Se bilag)
Budgettet blev godkendt.
e. Indkomne forslag (Forslag modtages 2 uger før GF)
Forslag om at hensatte midler fra 2019 og 2020 skal benyttes til medlemsakitiviteter og nye faciliteter, herunder b.la.
Forslag til nyt Kulturbad og varmtvandsbassin i Skovbakken mv.(Se bilag)
Forslaget blev godkendt med den korrektion, at de hensatte midler på i alt 300 t.kr. kan benyttes til medlemsaktiviteter
og andet som f.eks Kims forslag til et nyt kulturbad i Skovbakken.

f. Valg af bestyrelsesmedlemmer (Vælges for 2 år ad gangen)
På valg: (medlemmer i lige år)
Noelia Fullana Paulmann
Henrik Rasmussen

Alle opstillede blev valgt til bestyrelsen.
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Ikke på valg: (Medlemmer i ulige år)
Kent Kiilsgaard Andersen
Carl Emil Thomassen
Genopstiller ikke:
Birgitte Jensen, Kim Thorsell
Lone Fogh Mortensen
Den nye bestyrelse i Skovbakken svømning 2022 er dermed:
● Noelia Fullana Paulmann (Ny formand)
● Henrik Rasmussen (Ny kasserer)
● Kent Kilsgaard Andersen
● Carl Emil Thomassen

g. Valg af Revisor (Svend Hedegaard) og revisor suppleant (Mogens Kloster - suppl.)
Svend Hedegaard blev valgt til revisor og Mogens Kloster som suppleant.
h. Eventuelt
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•

Bestyrelsen 2021:

•

Lone Fogh Morthensen, Bestyrelsesmedlem,

•

Birgitte Jensen, Kasserer og Svømmeskolekontakt.

•
•
•

Kent Kiilsgaard, Bestyrelsesmedlem, AAS styregruppemedlem og sponsorstævneansvarlig.
Carl Emil Thomassen, Bestyrelsesmedlem, Svømmeskolekontakt.
Kim Thorsell, formand for Skovbakken Svømning og medlem af styregruppen for AAS.

•

Konsulenter:

•

Noelia, svømmeskoleleder og Joanna, Bogholder og administrator / + Ny bogholder fra DGI
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•

Svømmeskoleleder: Noelia Fullana Paulmann, 7 timer / uge

•

Webmaster Admin.: Luccas Ruben Joshua Constantin-Sukul

•

Bogholder og Administrator fra okt. 2020 – juni 2021: Joanna Kitio Sanogo, 15 timer /uge

•

Ny bogholder fra juli 2021 - : Marlene fra DGI – Kontorhænder.

•

Afvikling af lønssystem (efterår 2021) – Planday – tilbage til alm. Timeregistrering.

•

Covid 19 – 2021 – Forårssæson – med 70 % rabat (genåbning d. 21. april, 2021

•

Efterårssæson 2021: Alle hold åbne og ingen / få restriktioner (Mundbind / afstand mv.)

•

Aquacamps 2021 – uge 27,28 og uge 32 + mini aquacamp i afterårsferien uge 42.

Side 5 af 27

•

Udvikling af svømmeskolen og opstart af ny sæson efterår 2021 med gamle og nye trænere.

•

Ny bogholder. Efter at Joanna opsagde stilling op til sommeren 2021, tog vi kontakt til DGI og deres afdeling for kontorhænder i Esbjerg
for at få deres bogholder til
at overtage styring af vores løn og bogholderi. Det har været en rigtig løsning for Skovbakken svømning
at få et proff. Team til at afhjælpe kassereren med tunge administrative opgaver og vil dermed også i fremtiden gøre opgaven som
Frivillig kasserer langt mere overkommelig i foreningen.

•

Hjemmeside administrator – Luccas: Status på Luccas er at han stadig hjælper os et par timer om ugen med Web opgaver og fremover
også resten af Skovbakkens foreninger på hovehjemmesiden.

•

Renovering af svømmehallen og nye forhold / indretning – pågår.

•

Renovering af F-lokalerne – status: Idrætshøjskolen har valgt at sælge deres lokaler til Vejlby Risskov Hallen for ca. 3 mio. kr. og har
fond støtte midler på ca. 800 t.kr til at renovere og skabe en glasgang mellem bygning F og VBR hallen.
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•

Corona støtte midler, Vi har ansøgt og modtaget støttemidler i 2021 for næsten 900 t.kr.

•

Planen er at den nye bestyrelse skal finde en god plan for hvordan vores hensatte midler fra 2019 og 2020 skal udnyttes til udvikling af
svømmeskolen og konkurrenceafdelingen.

•

Styregruppen i AAS – Aarhus Swim – Kim og Kent deltager min. 1 gang pr. måned til
AAS, HEI, IHF og Lyseng og de to fastansatte trænere, Bjarne og Jeppe.

•

Trænermøder og ansættelser af nye trænere i K- afdelingen: Kim har i år stået for ansættelse af nye trænere til hhv. K3 (Ane og Emil)
Talent (Tobias, Freja og Dagmar) samt koordineret deres træning, oprykning og udvikling. Dette arbejde har vi tidl. haft en talentchef til at
koordinere og det bør man overveje i fremtiden at gøre igen.

•

Hovedbestyrelsesmøder – I hovedforening Skovbakken – 4 gange årligt mødes Hovedbestyrelsen med deltagelse af formænd
fra alle Skovbakkens 14 afdelinger.

•

Udviklingsudvalget for de nye F lokaler: Her har Kim også deltaget i møder om udviklingen af disse.
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møder med resten af styregruppen i

•
•

AAS – Aarhus Swim:
Cheftræner AAS K1 - Bjarne Kragh

•
•

og hjælpetræner for K1: Bjørn Baunwall / Sebastian / Anton Borg
Træner for AAS K2: Jeppe Blaabjerg Høgild

•

Assistenttræner K2 / K1 AAS: Bjørn Baunwall / Sebastian / Anton Borg

•

Nye trænere på K3: Ane Wildenschild og Emil Bregnballe.

•

Træner for Talentholdet: Tobias Hejgaard Jensen

•

Nye assistent trænere på Talent: Freja Fogh M. og Dagmar L. Keller

•

Trænere for Barracuda: Ida B. Hald og Emil Bregnballe
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•

Ny K holds struktur; Barracuda - Talenthold, K3, K2 og K1

•

Træningslejr for K3 og talentholdene i påsken 2022

•

Træningslejr for K2/AAS i Ungarn, påsken 2022

•

Træningslejr for k1/AAS i Tyrkiet, uge 7-8, 2022 med Cheftræner.

•
•

Udvikling og opdatering af vores værdier, målsætninger og visioner for AAS 2025
Fokus på rollefordeling i styregruppen og bedre kommunikation
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•

Vi vil gerne have en frivillige forældre rep. Fra alle vores K- Hold / Talent og Barracuda. (I dag er vi primært rep. Ved. K1/K2 og
k3 forældre)

•

Kasserer opgaven (i samarbejde med bogholder fra DGI)

•

Sponsorstævnet 2022 (i dag; Kent, Tabita, Frank og Janne)

•

Sommerfest og juleafslutning

•

K-udvalget – hjælp til planlægning af træningslejre

•

Vi mangler frivillige til at hjælpe med flyers og tryk / fordeling af flyers – 2 gange om året – ved sæson start i august og i januar måned.
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NYT KULTURBAD I AARHUS NORD
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NYT KULTURBAD I AARHUS NORD
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NYT KULTURBAD I AARHUS NORD
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Funktioner og logistik
Skovbakken svømning lejer i dag Idrætshøjskolens 25 mtrs.
svømmebassin med til hørende
omklædningsfaciliteter. I
tilknytning til de nuværende rammer er det tanken at
man kan gå direkte fra omklædningsrum i F bygningen - op
til 1.sal og "Cafe Up stairs" og derefter via en gangbro
igennem svømmehallen og over til det nye kul- turbad og
varmtvandsbassiner
uden at skulle udenfor og iført
badetøj I omklædt. Den
nye
gangbro forbinder over
nuværende
brandpassage
til
den nye hal og tillader
dermed stadig adgang og passage under gangbroen som hidtil.

Facade, vest 1:100

TIigængeiigiied - for alle
Det er afgørende at de nye varmtvandsbassiner byder sig til for
alle - de helt srnå nyfødte babyer og de ældre, gangbesværede
eller handicappede. Derfor skal der etableres en lift i det nye bad
og en trappelift ved Cafe Upstairs. Derved kan man let og
ubesværet få adgang til de nye forhold.
Gangbro
Målgruppe:
I vores svømmetilbud i Skovbakken - og Aarhus generelt, oplever
vi et stort og stigende behov for at kunne tilbyde varmtvands
bassiner til såvel babysvømning, gravide, ældre og pensionister
samt atleter med skadesforebyggende træning og genoptræning.
Varmtvandsbassinet kan yde en effektiv og lindrende effekt på
mange muskelsmerter og benyttes ofte af fysioterapeuter til
genoptræning af gigtpatienter'og mennesker med andre muskel
lidelser. Der er for øjeblikket ingen tilbud i Aarhus Nord som kan
tilbyde sådanne forhold som det nye Kulturbad vil indeholde.

Snit 1:200

Facade Nord 1:200
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NYT KULTURBAD I AARHUS NORD

Side 16 af 27

NYT KULTURBAD I AARHUS NORD
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Generalforsamling for Idrætsklubben VIK Skovbakkens Svømmeafdeling – 21. feb. 2022

Stor tak til alle forældre og svømmere for jeres store
engagement og opbakning til få stævner afviklet med
hjælp til kørsel, madlavning, holdledertjanser, banevendedommer og tidtager og official opgaver
generelt.
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Generalforsamling for Idrætsklubben VIK Skovbakkens Svømmeafdeling – 21. feb. 2022

Stor tak til alle trænere og hjælpetrænere og
svømmeskoleleder i svømmeskolen og
konkurrenceafdelingen – I er vores ansigt udadtil og
enormt dygtige til at varetage Skovbakkens svømnings
høje krav til kvalitet og faglighed i jeres arbejde med
svømmerne og forældrene.
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Generalforsamling for Idrætsklubben VIK Skovbakkens Svømmeafdeling – 21. feb. 2022

Stor tak til konkurrence udvalget; Irene Dige,
Thomas Cosmus Hansen og Rikke Kehlet som
yder en kæmpe indsats for at få
sæsonplanlægningen med stævner til at lykkedes
til UG hvert år.
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Generalforsamling for Idrætsklubben VIK Skovbakkens Svømmeafdeling – 21. feb. 2022

Og tak til Bestyrelsen for det store arbejde I gør
og har gjort for klubben.
I år skal vi sige farvel og tak til Lone og Birgitte
som har hjulpet med at få styr på vores økonomi
og håndtering kommunikation / Covid 19
restriktioner.
Tusind tak for indsatsen.
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Sponsorstævne / udvalg:

Bestyrelsen – 2022/23:
•

XXXXX XXXX, Ny Formand til bestyrelsen

•

XXXXX XXXX, Ny Kasserer til bestyrelsen

•

XXXXX XXXX, Flyer ansvarlig, Fondsstøtte ansvarlig

•

Kent Kiilsgaard, Sponsorstævne – ansvarlig,
Styregruppemedlem AAS

•

Carl Emil Thomasen, Instruktør og svømmeskole kontakt

•

Frank Dalby, Sponsorudvalg – Sponsorater

•

Tabita Gallagher, Sponsorstævnet koordinator, booking af
hal mv.

•

Janne Mikkelsen, Sponsorstævne udvalg

Flyer udvalg – 2 gange årligt
•

XXXX XXXX, Flyerudvalgsmedlem, Uddeling ruter

•

XXXX XXXX, Flyerudvalgsmedlem, Trykkeri

Konkurrenceudvalget:

Sociale arrangementer – K afdelingen / AAS

•

Irene Dige, Konkurrenceudvalg – AAS

•

XXXX XXXX, Aktivitetsudvalg – sommer og julefest

•

Thomas Cosmus Hansen, Konkurrenceudvalg,
stævnesekretariat

•

XXXX XXXX, Aktivitetsudvalg – sommer og julefest

•

Cecilie Kehlets mor, udvalgsmedlem

•

XXXX XXXX, Træningslejr udvalgsmedlem

•

XXXX XXXX, Talent / barracuda udvalgsmedlem

Stævner / arrangementer
•

Torben Mikkelsen, Stævneleder ansvarlig

•

XXXX XXXX, stævneleder - assistent
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Tak for denne gang og vi ses til Sponsorstævnet 2022
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