
Referat af generalforsamling i Svendborg Svømmeklub 
afholdt i klublokalet i Svendborg Svømmehal, 

Centrumpladsen 3, tirsdag den 15. marts 2022 kl. 19.00 
Deltagere: 
Carsten Kallesøe, Karen Jensen, Henrik Knuhtsen, Søren Larsen, Klaus Egeberg, Lau Larsson, Thomas 
Hansen, Tommy Bredal, Brian Rasmussen, Henrik Dyrebjerg og Allan Kristensen. 

Dagsorden for ordinær generalforsamling: 

1. Valg af dirigent.  
a. Henrik Knuhtsen blev valgt til dirigent 

 
2. Formandens beretning for det forløbne år til godkendelse. 

a. Formanden fremlagde vedhæftede beretning til generalforsamlingens deltagere. 
i. Spørgsmål til, hvorvidt at medlemmer af svømmehalsudvalg skal være 

medlem af klubbens bestyrelse.  
b. Formandens beretning blev godkendt. 

 
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse samt fremlæggelse af budget 

for det kommende år.  
a. Regnskabet for 2021 blev fremlagt af kasseren. Der var enkelte detailspørgsmål og 

regnskabet blevet godkendt af generalforsamlingen. 
Budgettet for 2022 blev fremlagt til orientering.  
 

4. Behandling af indkomne forslag. 
a. Der var ingen indkomne forslag til behandling  

 
5. Valg af formand i lige år. - Carsten Kallesøe, ikke villig til genvalg 

a.  Thomas Hansen blev valgt som formand 
 

6. Valg af kasserer på ulige år. - Karen Jensen, ikke på valg.  
 

7. Valg af næstformand/sekretær på ulige år. - Brian Rasmussen, ikke på valg.  
 

8. Valg af menige bestyrelsesmedlemmer (op til 3 i lige år og op til 3 i ulige år).  
a. Valgt på lige år: 

i.  Carsten Kallesøe, (ikke villig til genvalg).  
ii. Thomas Hansen, (villig til genvalg)  - Genvalgt 

iii. Allan Kristensen, (ikke villig til genvalg)  
iv. Tommy Bredal, (villig til genvalg) - Genvalgt  

 
b. Valgt på ulige år: 

i.  Karen Jensen, (ikke på valg).  
ii. Brian Rasmussen, (ikke på valg).  

iii. Henrik Dyrebjerg, (ikke på valg) 
 



Carsten Kallesøe er valgt som suppleant til bestyrelsen. 
Det lykkedes ikke at få valgt erstatninger for de bestyrelsesmedlemmer, som forlader 
bestyrelsen. Det var en god og konstruktiv debat om, hvordan man aktiverer flere frivillige 
personer i klubben. 

9. Valg af:  
a. Festudvalg. (Vakant)  - Ikke valgt 
b. Fanebærere. (Vakant) – Ikke valgt 
c. Repræsentant til svømmehalsudvalget. (I flere år har SSK været repræsenteret af 

formand, næstformand og kasserer) – Thomas Hansen, Henrik Dyrebjerg og Carsten 
Kallesøe er valgt til udvalget.  – Der var en lang og god snak om, hvad ambitionerne 
for fremtiden for svømmehaller i Svendborg Kommune er. 
 

10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Thomas Birkbak, (villig til genvalg). Arja Trier, (villig 
til genvalg).  

a. Begge er genvalgt. 
 

11. Eventuelt 
a. En gave blev overrakt til den afgående formand samt bestyrelsesmedlem med tak 

for den indsats, der er blevet givet gennem årene. 

 

Generalforsamlingen afsluttet klokken 20.45 

 


