
 Referat af stiftende møde i svømmeafdelingen  
Firmaidræt Storkøbenhavn 

Deltagere:    
Asger Gaard - FSKbh, Erik Christensen - Radiometer, Steen – Danske Bank, Jørgen, Danske Bank, 
Gitte Nielsen -  IBBH, Erik Bergstrøm - Brandvæsnet, Lis Thustrup - Radiometer, Ib Thustrup - 
Radiometer, Leif Slangerup – Nordea, Poul Munk - FSKbh, Berit – Alm. Brand, Per - Tryg, Lis – 
Tryg,  Bent Cold.  

Valg af Ordstyrer:  
Erik Christensen 

Valg af referent: 
Bent Cold 

Optælling af stemme berettigede 
11 stk tilstede. 

Fusion og Fremtid: ved Gitte.  
Tilbage i 2008 ved starten af tale om fusion satte bestyrelsen for KFIU og FKBU sig sammen og 
startede med at tale om hvordan fremtiden skulle være. 
Der er store forskellige i økonomiske forhold, men vi har samarbejdet igennem mange år. Den nye 
bestyrelse skal beslutte hvordan det skal foregå fremover. 
Nuværende sæson køres færdig ”på den gamle måde” - derefter skal den nye bestyrelse arrangere 
næste sæson. 
Svømmehaller er allerede søgt til næste år. Der er udfordringer med bl.a. Sundbyhallen (Tirsdag) 
som vi muligvis mister. 
Vi skal have uddannede livredder på kanten, når vi har svømmehalstid.  
Sommersvømning 2010 bliver ikke til noget, da vi ikke længere kan få lov at benytte den offentlige 
åbningstid... 

Indkomne forslag 
Ingen forslag modtaget. 

Budget  
Budget for sæson 2010-2011 blev uddelt, og var baseret på tallene for 2009. En del usikkerhed i 
budgettet, bl.a. fordi sommersvømningen 2010 ikke bliver til noget, og behovet for livredder/træner 
ikke kendes præcist.   
Spørgsmål: Er der firma-bidrag med i budgettet?  Nej, Foreningen skal hvile i sig selv. Nogle 
firmaer støtter ved at give tilskud til svømmernes svømmekort. 

Valg af ny bestyrelse. 
Forslag om i alt 5 bestyrelses medlemmer i den nye bestyrelse blev vedtaget. 

Valg til Formand: Gitte stillede og op blev valgt 

Valg til Kasserer: Gitte foreslog Trine fra TDC. Gitte havde fuldmagt med fra Trine, da hun ikke 
selv havde mulighed for at komme til årsmødet. Ingen andre stillede op og Trine blev valgt. 



Valg til 3 bestyrelses medlemmer: 
Lis og Ib Thustrup, Leif Slangerup, Erik Bergstrøm og Erik Christensen stillede op. 

Følgende blev valgt: 
Erik Christensen – 10 stemmer 
Ib Thustrup– 10 stemmer 
Leif Slangerup – 8 stemmer 

Suppleant: 

Erik Bergstrøm 

Eventuelt: 
KFIU lod sin vandrepokal overdrage til FSKbh Svømmeafdelingen. Pokalen er fra KFIU's 10 års 
jubilæum i 1989, og er blevet uddelt til ”Årets svømmer” siden 1999. 
 
Tak for god ro og orden. 


