Referat af Generalforsamling i Ringsted Babysvøm
Tirsdag den 26. april 2022 kl. 18.30
Ringsted Sport Center mødelokale 1-3

Til stede: Signe Bauer Olsen, Heidi Christiansen Bøeg, Helle Lindemann Bertelsen,
Regitse Valdohf Jensen, Vivi Juul.
Dagsorden til generalforsamlingen er som følger:
1. Valg af dirigent
Signe Olsen
2. Valg af referent
Heidi Bøeg
3. Bestyrelsens beretning
Det har været et travlt år for en bestyrelse bestående primært af nye, som trådte til
med et ønske om at Ringsted Babysvøm skulle føres videre.
Blandt de store udfordringer har været Covid og et langtrukkent forløb med at få
overført bankadgang, hvilket betød næsten et halvt år uden adgang til bankkonto.
Her vil bestyrelsen gerne sige tak til medlemmerne for den store forståelse og
tålmodighed i forbindelse med tilbagebetalinger.
Desuden en stor tak til Katja Thomsen og Eva Rosing-Asvid for hjælp og vejledning
året igennem.
4. Aflæggelse og godkendelse af regnskab
Regnskabet er udarbejdet af Eva Rosing-Asvind.
Det blev gennemgået af Signe Olsen og Heidi Bøeg.
Regnskab godkendt
5. Indkomne forslag
Forslag om, at booke en Professionel fotograf med egen betaling med billeder med
barn under vandet. (kun tilmeldte betaler)
-

Det blev drøftet om der skal undersøges muligheden for en fotodag med
professionel fotograf. Det vil være en mulighed for at få nogle gode

undervandsbilleder. Det vil koste en svømmedag, da svømmehallen ikke har
ledige tider.
Det blev foreslået at adskille undervandsfotograferingen fra åbent hus
dagene.
-

Ved afstemning blev det vedtaget, at bestyrelsen undersøger mulighederne
for at booke en professionel undervandsfotograf.

Forslag om at nedlægge søskende og mix-hold
Herunder gerne synspunkter i forhold til - Hvad forventer forældre af
undervisningen? Hvad vigtigt på disse hold? Fællesskabet med søskende/venner
eller svømmeudviklingen?
-

-

Der blev drøftet fordele og ulemper, for både børn, forældre og instruktører.
Herunder muligheden for at være sammen som familie, og udfordringen ved
de store forskelle i niveau og udvikling.
Ved afstemning blev det vedtaget, at nedlægge mix hold, men bibeholde
søskendehold.

Til søskendehold kan instruktørerne udarbejde et rammesæt, så der bliver
forventningsafstemt. Det kunne eksempelvis være en minimumsalder.
6. Aflæggelse af forslag til budget
Budget gennemgået af Signe Olsen.
Godkendt
7. Valg af bestyrelse:
A. Helle og Christine vil gerne genopstille som medlemmer, Heidi opstiller som nyt
medlem – vi mangler 1 kasser og suppleant(er) jf. §6, stk. 1 & 2 B. Minimum 1
suppleant
Formand - ikke på valg
Helle Lindemann Bertelsen - genopstiller - genvalgt
Christine Karen Kofoed - genopstiller - genvalgt
Heidi Christiansen Bøeg - genopstiller ikke som kasserer - ingen ny valgt
Heidi Christiansen Bøeg - genopstiller til bestyrelsen - genvalgt
Regitse Valdohf Jensen- opstiller til bestyrelsen - valgt

Vivi Juul - opstiller som suppleant - valgt

8. Valg af 1 revisor og 1 bogfører
Eva Rosing-Asvind valgt til revisor
Bogfører: Bestyrelsen finder en bogholder. Hvis nødvendigt bliver ydelsen købt.
9. Evt.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen
skriftligt i hænde på formand@ringstedbabysvoem.dk senest 2 uger (senest d. 12.
april) før generalforsamlingen afholdes.
-

Der blev talt om deltagelse på Ringsted Børnefestival, herunder at anskaffe
noget at dele ud til børnene.

Godkendelse af referat:

