
Generalforsamling i Polyfemos 27.maj 2021. 

Referat: 

 

Til stede var Anders Hedelund Nielsen ( Sylvester ), Troels Kay ( Chili), Jan Wass, lars Lundius, 

Jon Langeland? (Balder), Gitte Sommer, Rune Klarskov, Caitlin Bender-read, Simon Read, 

Sebastian Kjær. 

 

1: Valg af dirigent. 

Gitte blev valgt til dirigent og kunne konstatere generalforsamlingen lovlig indkaldt. 

Det blev ( senere) konstateret at generalforsamlingen var beslutningsdygtig. ( 9 ud af 18 

medlemmer var repræsenteret. 

 

2: Formandens beretning 

Sidste sæson har vist været den mærkeligste i klubbens snart 50 årige liv. Vi har 50 års jubilæum i 

januar 2022. Coronaen har betydet at alles liv har været mærkeligt dette år og nærmest stået på 

hold. Sæsonen startede ellers nogenlunde med 8-10 børn, hvilket må siges at være helt fint efter den 

forrige sæson med nedlukning pga renovering af Hillerødgades Svømmehal. Lars nåede at lave et 

par ganges teori, men allerede i begyndelsen af december valgte vi at aflyse pga.smittetrykket og 

alllerede ugen efter blev Danmark officielt lukket ned pga Covid 19. Det betød at årets sjoveste 

begivenhed, juleafslutningen måtte aflyses. 

Alt det sociale,der kan kan få en klub til at blive et fælleskab, har vi ikke haft mulighed for i år. 

Så beretningen bliver kort! Der har stort set været lukket ned lige siden. Der blev indkaldt til 

brainstorm 5.april, men det blev snestorm i stedet, og pga for få deltagere blev det aflyst. 

Bestyrelsen holdt møde 19. april og 26. april fik vi lov til at komme med børnene i vandet. 

Det bliver til 5 gange i Hillerødgade og lidt senere blev der åbnet for voksne, så det er blevet til 3 

gange i Frankrigsgade for de store om onsdagen. Der har dog været  meget ringe Polyfemos 

deltagelse her. Onsdagene har vi i sidste sæson delt med UV-KBH ( kvinde undervandsrugby klub) 

og det har været en stor succes med Dina og Klara som trænere. Men nu er Bellahøjbadet genåbnet, 

så UV kbh kan få deres gamle træningstid om tirsdagen tilbage. 

Onsdagstiden var oprindeligt til vores juniorer over 14 år, men der er kun 5-6 deltagere tilbage og 

med kommunenes krav om mindst 14 i bassinet har vi nogle store udfordringer her. 

Omstændighederne taget i betragtning kan vi godt være stolte af stadig at have ca 8 børn hver 

mandag, men alle skal have aktiveret deres forskellige netværk, så vi kan finde nogle flere børn til 

sæsonstart 1. september. Det skal nok være svømmedelen vi skal reklamere med, og at man så får 

snorkeldykning og boldspil med som bonus. Der har været tanker om at starte hold for mindre børn, 

men jeg mener at vi ikke skal gabe over mere, og fastholde at vi tager børnene fra 10<desværre-18 

år. 

Vi har de sidste par gange givet børnene udeudstyr, så vi kan nå at få 3 gange i Øresund inden 

sommerferien, da Københavns kommune ikke tilbyder sommeråbning. Igen i år har DSF desværre 

måtte aflyse sommerlejren.  Det er forståeligt men meget ærgerligt da det er årets andet højdepunkt 

og en fantastisk tur fot både børn og voksne. Forhåbentlig kan vi satse på at det lykkes i 2022 og at 

vi måske igen kan stille med årets største hold så vi kan få endnu en pokal. 

En ting er dog lykkedes, nemlig at få et stævne booket en lørdag i februar 2022. Vi holder 

Polyfemos Cup for alle danmarks UV rugby spillere. Det har tidligere været en stor succes. Måske 

kunne det blive vores jubilæums fejring. 

 Maria og hendes datter Freja har desværre besluttet at stoppe. Det betyder at vi har mistet 2 piger 

og et bestyrelsesmedlem. Vi har desuden idag fået meddelese om at næstformand Lars Søgård pga 

en blodprop ikke fortsætter. 

Det betyder at klubben er udfordret. Jeg har besluttet ikke at genopstille som formand. Jeg har været 

i klubben i 30 år og har været formand i flere omgange. Jeg er stadig instruktør og kan træne 

ungerne og har også linet nogle hjælpetrænere op, men jeg fortsætter ikke som formand. 

Jeg håber af hele mit hjerte at andre stærke kræfter kan tage over, så denne fantastiske og eneste 



dykkerklub for juniorer I København kan fortsætte. 

Samtidig vil jeg gerne takke bestyrelsen for indsatsen i dette mærkelige år. I har , og vi har, vist 

gjort det meget godt. 

 

 

Beretningen blev godkendt. 

 

3. Udvalgsformænd aflægger beretning. 

Lars kunne berette at der ikke er sket meget i materialeudvalget. Det meste udstyr ligger i en privat 

lejet kælder ( Gittes)  i Vanløse. En del ligger i skabene i kælderen i Hillerødgade og der er købt 

ganske lidt udstyr i løbet af året. Der skal snarest findes en alternativ opbevaringsmulighed. 

KK er blevet spurgt om de kan stille klublokaler/ opbevaringsskabe til rådighed, men de har ikke 

svaret. 

 

4.revideret regnskab forelægges. 

 

Lars ( også kassserer) fremlagde regnskabet, som blev godkendt og underskrevet. 

Pga de forliggende omstændigheder, var der ikke mange poster på regnskabet. 

 

5. Forslag til budget 

Der er heller ikke meget på budgettet, men vi har tilstækkelig mange penge pga det tidligere salg af 

båd og trailer, at vi kan købe de ting vi synes vi mangler. Det er stadig planen at købe en lukket 

trailer ( til at opbevare bådudstyr i og til at køre til sommerlejr med) og en mindre båd til vores 

udedyk. 

I år kunne det være en ide at betale en slags professionel til at hjælpe med at stable en  

rekrutterings-kampagne på benene. 

 

6. Indkomne forslag. 

Der var indsendt et forslag til vedtægtsændring : 

 

Vedtægtens §15 sidste Linie ændres fra:  

( Hvis det på generalforsamlingen besluttes at klubben skal opløses.......)  

En eventuel formue fordeles ligeligt mellem Verdensnaturfonden og Dansk røde Kors. 

 

Til:  

En eventuel formue gives til DSF (dansk sportsdykkerforbund) kun til formålet at støtte kvindernes 

deltagelse i Undervandsrugby arrangementer som VM, EM og NM eller pigernes U21 deltagelse i 

samme. 

 

Forslaget kom til afstemning og blev enstemmigt vedtaget. Ingen stemte imod. 

 

7. Valg til bestyrelse 

I ulige år vælges formand og sekretær. 

 

Christine Bender-Read ( Caitlin) blev valgt som ny formand og Jan Wass genindtrådte i bestyrelsen. 

Da Lars Søgård har måttet melde forfald fortsætter Gitte for 1. år på hans plads som næstformand. 

Bestyrelsen består herefter af : 

Christine Bender-Read, formand 

Gitte Sommer Næstformand. ( sekretær) 

Annette Jonsson sekretær 

Lars Lundius kasserer 

Rune Klarskov 



 

Som suppleanter blev Simon Read ( Caitlin) og Anders Hedelund Nielsen ( Sylvester )  valgt. 

Som revisor valgtes Hanne Bodenhoff. 

 

 

8. valg af udvalgsformænd. 

 

Lars Lundius forsætter som materialemand. 

 

9 eventuelt. 

 

Der er indhentet børneattester ( ren straffeattest) på de trænere, som har med børnene at gøre. 

Det blev diskuteret, hvordan vi kan hjælpes ad med at finde flere børn. Svømmelæreren.dk er gået 

konkurs og HSK ( Hovedstedens Svømmeklub) har lange ventelister, så der burde være mange 

"ledige" børn. Det er lykkedes Rune at komme igennem til HSK. Deres ventelister er dog kun for de 

mindre børn, men de børn der senere falder fra, får en skrivelse om hvilke muligheder de så ellers 

har. HSK har selv andre aktiviteter, men vil fremover henvise i skrivelse til Polyfemos. Fantastisk. 

Lars sørgede for at Jon fik vores flyer. Det har givet et par ekstra børn at Rune og Jan gik i de 

forskellige svømmehaller for at fortælle om vores tilbud. Det vil de gerne fortsætte med. 

Måske kan vi få lavet flyeren og en af vores små videoer i et format, så vi kan formidle dem rundt i 

vores forskellige netværker og vi alle lægge dem op i vores facebook grupper. 

De nye forældre, også et par af dem, der desværre ikke kunne komme til GF, har tilkendegivet at de 

gerne hjælper til med forskellige praktiske gøremål. De er dog endnu ikke helt parate til 

bestyrelsesarbejdet. 

 

Men alt i alt betyder dette at klubben kan fortsætte. Dejligt . 

 

Formanden kunne derfor takke for god ro og orden og en givende Generalforsamling. TAK. 

 

 

Referent, Gitte Sommer 


