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Dagsorden (jf lovene):

1. Valg af dirigent
Helle Hansen blev valgt

2. Formandens beretning
I 2016 gik havsvømning fra at være et udviklingsprojekt på, i og ved Aarhus Havbane til at blive en
forening. Foreningen er i løbet af 2016 blevet medlem af DGI, Dansk Svømmeunion og
Idrætssamvirket Aarhus.
Foreningen har til huse ved Aarhus Havbane, Aarhus Ø indtil videre (vi må se hvordan miljøet
omkring Aarhus Havbane udvikler sig i fremtiden).
Vi har talt om at lave fællestræning andre steder. F.eks ved Den Permanente eller hvor
medlemmerne måske forslår.
Aarhus Havsvømning er blevet medlem af Dansk Svømmeunion, da det er godt at være medlem af
en hovedorganisation, derudover er træninger/aktiviteter i foreningens regi fremover forsikret via
Idrættens forsikringer. Aarhus Havsvømning er også medlem af Dansk Svømmeunion, så vores
livrednings-afdeling Østjysk Livredning (ØL) kan deltage i konkurrencer indenfor
konkurrencelivredning.
Vi er ligeledes blevet medlem af DGI. Derigennem får Aarhus Havsvømning betalt 3 instruktørkurser
på åben vand og DGI vil komme og lave nogle temadage/workshops.
Aarhus Havbane er blevet oprettet som en Selvejende Institution. Jacob og Flemming
repræsenterer Aarhus Havsvømning i denne bestyrelse. Vi vil gerne blive i miljøet, da vi har været
med fra den spæde start og forventer at vores sport vokser og vi finder miljøet spændende på
Aarhus Ø, samt det at være sammen med de andre vandsportsforeninger (sup, kajak og dykkere).
Vi er blevet en selvstændig forening 01. juli 2016 og vi er en udløber af IF Lyseng Svømning og
Aarhus 1900 Triathlon. VI har stadig samarbejde med begge foreninger bl.a. er det IF Lyseng
Svømning som kører lønregnskab, samt vi i samarbejde med begge foreninger levere frivillige til
arrangementer og deler pengene efter en fordelingsnøgle.
Kontingent kører via hjemmesiden. Der har Søren Just Skjelbo lavet et kæmpe arbejde.
Vi har haft vintertræning fra november til og med april, med 34 medlemmer.
Formanden takkede den øvrige bestyrelse for godt samarbejde.
Formandens beretning blev godkendt.
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3. Regnskab
Dette blev gennemgået og godkendt.

4. Behandling af indkomne forslag
Bestyrelsen indstiller selv, at generalforsamlingen vedtager den ændring til vores vedtægter som
Flemming Mølgaard fra DGI har foreslået. De ændrede vedtægter vil blive sendt til Sport & Fritid og
lagt på hjemmesiden. Dette blev vedtaget.

Ændringer i vedtægter

-

-

-

Dagsorden for generalforsamling punkt 3 udgår, bestyrelsen godkender dagsorden.
Kontingent fastsættelse rykkes op før budget.
Under punkt 4 tilføjes dette:
o Foreningens virksomhed er almennyttig og åben for enhver, som tilslutter sig
foreningens formål og betaler kontingent
Under punkt 9 fjernes nedenstående, det står tidligere også:
o På generalforsamlingen vælger medlemmerne repræsentanterne i bestyrelsen.
Nedenstående:
o Såfremt et medlem ikke møder til to på hinanden følgende bestyrelsesmøder, eller
aktivt giver udtryk for at udtræde af bestyrelsen, kan pågældende skiftes ud med en
anden repræsentant valgt samme sted, som det medlem der træder ud af bestyrelsen.
Dette kan ske uden der indkaldes til generalforsamling.
Ændres til:
o Såfremt et medlem ikke møder til to på hinanden følgende bestyrelsesmøder, eller
aktivt giver udtryk for at udtræde af bestyrelsen, kan pågældende skiftes ud med en
suppleant valgt på generalforsamlingen. Dette kan ske uden der indkaldes til
generalforsamling.
Under punkt 10 fjernes dette, det står også tidligere:
o Bestyrelsen indkalder til generalforsamling mindst en gang årligt.
Punkt 13 ændres fra:
o ….situationen opstår gælder følgende; Bestyrelsens medlemmer hæfter personligt for
det tilskud, som foreningen eller tilskudsmodtagerne har modtaget efter denne lov,
hvis tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling eller undladelse, der kan
tilregnes pågældende som forsætligt eller uagtsom. Bestyrelsens medlemmer hæfter i
øvrigt ikke personligt for foreningens tilskud efter folkeoplysningsloven.
Til:
o Såfremt situationen opstår gælder følgende; Bestyrelsens medlemmer hæfter
personligt for det tilskud, som foreningen eller tilskudsmodtagerne har modtaget efter
folkeoplysningsloven, hvis tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling
eller undladelse, der kan tilregnes pågældende som forsætligt eller uagtsom.
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Punkt 16 ændres fra:
o Ophør Beslutning om foreningens ophør eller likvidation kan kun ske på en
generalforsamling, der er indkaldt med dette punkt på dagsordenen. Beslutningen
tages med flertal på 75 % af de fremmødte medlemmer.
Til:
o Beslutning om foreningens opløsning kan kun ske på en generalforsamling, der er
indkaldt med dette punkt på dagsordenen. Beslutningen tages med flertal på 75 % af de
fremmødte medlemmer.
Ændres fra:
o Opnås dette flertal ikke, indkaldes der til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan
tages med simpelt flertal blandt de fremmødte medlemmer.
Til:
o Opnås dette flertal ikke, indkaldes der til to på hinanden generalforsamlinger med en
måneds mellemrum, hvor beslutningen kan tages med et flertal på 75% blandt de
fremmødte medlemmer.

5. Valg af bestyrelse
a) Jacob Erdmann blev genvalgt som formand
b) Helle Hansen blev genvalgt som kasser
6. Valg af suppleanter
Martin Simonsen
Sabina Sørensen

7. Valg af revisor
Vi finder en revisor snarest

8. Eventuelt
Vi vil lave en facebook side og gøre alt for at holde den levende, samt forsøge at få flere
medlemmer ad denne vej.
Vi vil forsøge at lave arrangementer for medlemmerne så de f.eks. kan medbringe en ven m.m.
Vi talte om fonde, man kunne søge så vi måske kunne få en sauna eller måske et vildmarksbad.

