DSTS, generalforsamling 2018, referat

Dagsorden jf. vedtægter:
1. Valg af dirigent
Nanna Grønbæk blev valgt
2. Formandens beretning, om sammenslutningens virksomhed i det forløbne år
DSTS’ formand, René Thomsen, fremlagde beretningen. Hele beretningen kan læses på
DSTS’ hjemmeside, www.dsts.org
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
Kasserer Mads Hjorth fremlagde det reviderede regnskab og redegjorde for indtægter og
udgifter. Årets resultat viste et underskud på godt 30.000 kr. DSTS har 29.000 kr. til gode
fra Svømmeunionen fra sidste års AquaClinic, så regnskabet for det seneste år ender tæt
på nul.
4. Eventuelle indkomne forslag
Ingen indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisorer i henhold til § 10 og 11
På valg er til bestyrelsen er:
- Anders Hansen Møller, næstformand, ønsker genvalg
- Mads Hjorth, kasserer, ønsker ikke genvalg
- Kirsten Detlef ønsker at udtræde af bestyrelsen
Anders Hansen Møller blev genvalgt til næstformandsposten, Christoffer Jørgensen blev
valgt til posten som kasserer og Nikolaj Skovmose blev valgt til medlem bestyrelsen.
Den nye bestyrelse har således følgende sammensætning:
Formand: René Thomsen
Næstformand: Anders Hansen Møller
Kasserer: Christoffer Jørgensen
Bestyrelsesmedlem: Oliver Hjeresen
Bestyrelsesmedlem: Mia Duedahl
Bestyrelsesmedlem: Anne-Marie Appelqvist
Bestyrelsesmedlem: Nikolaj Skovmose
6. DSTS i fremtiden. Drøftelse jf. nedenstående spørgsmål
Som forberedelse til dette års generalforsamling vil bestyrelsen bede alle medlemmer og
interesserede om at overveje, hvad du ønsker af DSTS?
– Hvad forventer du af DSTS?
– Hvad skal DSTS tilbyde?
Flemming Poulsen, Sigma: Gør noget mere socialt, glem alt det andet.

Anders Hansen Møller, bestyrelsen: Vi har flere gange snakket om, at lave en database
på hjemmesiden med anmeldelser af steder til træningslejre. Der blev nikket til, at DSTS
skal igangsætte det.
Mads Hjorth, afgående bestyrelsesmedlem, Horsens: Gør DSTS en forskel?
Patrick Levisen, Holstebro: Ja, det mener jeg, at DSTS gør. Formanden nævnte mange
andre aktiviteter, hvor jeg kan se, at DSTS gør en forskel.
Nikolaj Skovmose, Viborg: Det kunne være en målsætning for DSTS
Flemming Poulsen, Sigma: Trænere i Danmark skal være mere opsøgende. Gå selv til
andre trænere og til DSTS.
Rasmus Vilsgaard, Hovedstaden: Jeg kunne godt tænke mig - og jeg tror, at der et behov
for det – at vi lejer en idrætshal i Københavnsområdet en gang om ugen, hvor vi trænere
kan mødes og fx spille fodbold eller lave anden idræt sammen.
Christine Eilertsen, Gentofte: Alle trænere efterspørger hvordan vi omsætter teori fra
kurser til praksis. Kunne DSTS fx lave videoer af øvelser?
Mia Duedahl, bestyrelsesmedlem: Snakkede lidt om tankerne med DSTS-seminaret i
januar.
Der er opbakning til, at DSTS går videre med det arbejde.
Nikolaj Skovmose: Kontraktforhandling bør på seminaret i januar.
Patrick Levisen: Hvor finder jeg DSTS’ kurser?
Christine Eilertsen: Jeg bliver ofte spurgt, om jeg ikke snart skal have et ”rigtigt” arbejde.
Kan DSTS ikke gøre noget ”reklame” for, at vi som svømmetrænere har et rigtigt arbejde?
7. Eventuelt
Formanden takkede de to afgående bestyrelsesmedlemmer, Mads Hjorth og Kristen
Detlef, for deres arbejde i bestyrelsen og ønskede de to nye bestyrelsesmedlemmer
velkommen. Desuden en tak til generalforsamlingens dirigent, Nanna Grønbæk.
Således opfattet
Vejen, den 7. september 2018
René Thomsen, formand

