Generalforsamling If Lyseng svømning den 23.04.2019.
1.

Valg af dirigent: Hans Hørmann

2.

Formandens beretning vedhæftes i punktform.
Beretning er godkendt.

3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

Regnskab samt fremlæggelse af budget v/kasser Helle B. Hansen
Første underskud på 55.838,90 i mange, men forsat en fornuftig økonomi.
Stort opfordring om at der findes sponsor til klubben/AAS.
Regnskab og budget vedhæftes. Regnskab godkendt og budget tages til efterretning.
Fastsættelse af kontingent. Kasserne forslår en stigning på 2% pr. svømmer, med det
forbehold at
bestyrelsen skal holde budget ved øget medlemstal eller andre tiltag.
Indkommende foreslag: Kun til orientering. Et medlem har forespurgt om ved dårligt
fremmøde, kan svømmeren blive frameldt holdet.
Valg af bestyrelse.
Morten Lindholm modtager genvalg
Ann-Charlott Hjertmann udtræder af bestyrelsen i stedet vælges Linda Winum
Andersen.
Bo Rosenborg modtager genvalg – Rasmus Bannow Hansen ønsker at opstille.
Rasmus Bannow Hansen vælges.
Valg til suppleant
Bo Rosenborg
Gina Vestergård.
Valg af revisor.
Kristian Lund modtager genvalg.
EVT:
Niels Ankerstjerne vil gerne være i et sponsorudvalg.

Formandens beretning
Dette er den 8. beretning fra Formand Morten Lindholm, endnu engang blev det en
beretning uden Powerpoint filer og billeder, bl.a. pga det gode vejr og manglende
mørklægning i annexet.
Et godt år
2018 blev igen et rigtigt godt år for IF Lyseng Svømning. Der har været et flot medlemstal
på tæt ved 1400 medlemmer per sæson, vi har indberette tæt på 1700 medlemmer til
DIF.
År
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012

medlemstal
1695
1635
1597
1562
1563
1473
1263

Perioden fra GF til GF
Svømmeskolen
Vi har rigtig mange hold og er fleksible, så vi retter holdene ind efter, hvad vi har.
Der har været afholdt 2 AquaCamps har været afholdt igen i år, med 70+ børn i hver uge.

Vores AquaTeen-tween-hold er fortsat et tilbud til vores unge efter svømmeskolen Vi har
rigtig mange dygtige instruktører, som har gjort det godt, men er også nødt til at
kommentere at vi fortsat skal gøre det godt og måske endda endnu bedre. Vores
instruktører arbejder med træningsplaner for de enkelte hold, således at der gerne skulle
undervises det samme på alle hold på samme niveau.
Vi har afholdt pigeaften, drengeaften og flere familieaftener, som er meget populært.
Konkurrenceafd.
Samarbejdet i AAS, består fortsat af Lyseng, Skovbakken, HEI og IHF. Vi har i foråret
arbejde på et fælles værdigrundlag, med målsætning, værdi og vision som vi håber at
have klar snarest, og hvor vi gerne vil have K1 og K2 svømmerne til at arbejde med
værdi-delen, således de kommer til at tage ejerskab for pakken.
Vi har fået ny K2 træner som Jeppe Høgild, vi og svømmerne er meget glade for Jeppe, og
Jeppe har et rigtigt godt samarbjede med Bjarne, vores K1 træner. Desuden har vi ansat
Bjørn Baunwall som ass. Træner for K1 og K2. K2 har tæt på 30 svømmere og det er
nødvendigt med to trænere på kanten, på K1 er det også nødvendigt med to på kanten til
mange træningspas for at opnå den ønskede kvalitet.
I år er K3 også blevet en del af AAS og der er fællestræning onsdag i Hasle med IHF og
lørdag morgen m. Skovbakken. Desuden arbejdes der på en mere fælles struktur for
vores talentholdene i AAS.
K1 har været på træningslejr i Tyrkiet i 2 uger i uge 7-8, og K2 er netop hjemvendt fra
træningslejr i Ungarn henover påsken. K3 og T holdene har været på en kortere
træningslejr i Ebeltoft i sidste uge.
Resultaterne er fortsat imponerende for vores K1 og K2 svømmere. Herunder både
individuelle medaljer DÅM, med holdkap medaljer til 2004 drengene, ting som dette har
netop været en af driverne for AAS deltagelse.
DM junior guld til Oskar Lindholm i 200, 400, 800 og 1500 fri. Samt NM junior guld i
1500m og sølv i 400m.
DM junior guld og sølv til Aksel og DM junior sølv til Laura Fogh.
Både Laura og Oskar deltog ved de Europæiske Junior mesterskaber i Helsinki 2018.
Oskar er desuden udtaget til sommerens EJM i Kazan, Rusland.
Desuden har FYT holdet, med Flemming Sørensen i spidsen, fortsat stor søgning, med
mange gamle svømmere fra Lyseng, men også fra andre klubber i Aarhus. Der arbejdes
på at lave et hold på tværs af AAS, men det er svært at få svømmerne til at binde sig til
svømning i andre haller. Sådan et tiltag er specielt nødvendigt for at undgå tilsanding på
K1 og K2. Da vores talent arbejde jo fortsat generer svømmere som ønsker oprykning.
Samtidigt med at vi gerne vil give de svømmere der skubbes ud et tilbud om stadigvæk at
være i et svømmemiljø.
Voksen/motion
Vi har fortsat rigtig mange motionssvømmere, måske til tider for mange.
Morgensvømningen stadigvæk populær, og der kommer flere og flere, samt et ekstra
vandgymnastik hold fredag morgen.
Både AquaMotion og vandgymnastik har også fin tilslutning.

Vi tilbyder også voksenundervisning og spotkurser bl.a. i crawl, og vi har her i foråret
hægtet os lidt på TV-2s ”Havfruer på dybt vand” svømmeprogrammer, ikke fordi det skal
være poppet, men fordi vi har en folkeoplysende forpligtelse og gerne vil hjælpe flest
muligt.
Bestyrelsen
Super arbejde i en gruppe med mange aktive bestyrelsesmedlemmer.
Der har som i tidligere år været afholdt månedlige bestyrelsesmøder.
Biblioteksbyggeriet er nok svært at komme uden om, spørgsmålet er nok mere hvornår det
kommer, end om det kommer.
Vores medlemslister er i år blevet udtaget til kontrol og takket være Helle Hansens løbende
ihærdige indsats har der ikke været noget at komme efter, men det er jo så endnu en grund
til at vi laver afkrydsning af svømmerne, da det jo er en forpligtelse vi har som klub der
modtager kommunal støtte.
Morten Lindholm
Formand IF Lyseng Svømning

