Referat af generalforsamling i
Svendborg Sportsakademi 25. november 2020
Referat:
1. Valg af dirigent
Ole Højly blev valgt.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt, og at generalforsamlingen var
beslutningsdygtig.
2. Bestyrelsens beretning v/formand Jacob Kramer
I Efteråret 2016 holdt vi de første infomøder og rekrutterede de første atleter til pilotfasen med start
1. januar 2017. Målsætningen var, at vi skulle nå op på 12 atleter for at sætte i gang, men der var kun
syv. Hvad skulle vi gøre? Skulle vi lukke inden vi var kommet i gang, eller skulle vi
forventningsafstemme med vores partnere, og sætte i gang alligevel?
Vi valgte det sidste og heldigvis for det - her 3 ½ år efter kan vi præsentere følgende faktaboks:
GF 2019
25 (10 piger og 15 drenge)

GF 2020
31 (18 piger og 13 drenge)
19 STX (heraf en på prøve)
9 HHX
1 EUX
1 10 kl. Nymarkskolen
1 på arbejdsmarkedet

Antal sportsgrene

12 STX
5 HHX
1 EUX
1 HF
1 10. kl
4 efter endt uddannelse
10 forskellige

Rekruttering udenfor
Svendborg Kommune
Ansatte

2 fra Helsinge til SG, som bor
hos værtsfamilie
?

1 fra Helsinge til SG

Antal atleter
Fordelingen på flg.
uddannelser

11 sportsgrene

0,6 årsværk

Tallene taler deres tydelige sprog. Akademiet vokser stille og roligt – særligt omkring de gymnasiale
uddannelser, men fleksibiliteten bliver også benyttet.
Vi er altså lykkedes med at skabe et meningsfuldt koncept for atleter, klubber, uddannelser og
kommune. Dette er jo rigtig dejligt, men også interessant, for hvad er de primære årsager til denne
succes?
Der er med sikkerhed mange, men her kommer et par stykker som jeg ser:
1. Konceptet har fra starten ”stået solidt” på
- Svendborg Kommunes forpligtigelser i forbindelse med Den Sydfynske Idrætsklynge og Team
Danmark aftalen
- En organisation som involverer og sikrer klubber, ungdomsuddannelser og kommune mødes i
en fast rytme.

2. Fysisk- og skadesforebyggende træning med afsæt test var det centrale produkt da vi startede
op, og kombinerer man det med nogle eksperter i form af Sten og Kenneth, er der vist ingen
som er i tvivl om, at dette har stor kvalitet. Men lige så spændende er det, at vi er blevet
dygtigere til at arbejde med det mentale via Svendborg Mentaliteten. Et fokus, der giver plads
til både ”krop og sjæl”, og som atleterne nu for alvor begynder at mærke værdien af det.
3. Et godt og voksende samarbejde med klubberne både i og udenfor kommunen (Odense Q,
DHV, Marienlyst, Bolbro)
4. Det faste møde hver morgen over morgenmaden efter træningen
5. Sidste med ikke mindst stort engagement og kontinuitet i medarbejderne, som jo alt andet lige
ER akademiet i hverdagen. Vores kerneopgave er at arbejde med mennesker, derfor er
mennesker også nøglen til succes, og her er Sten Kaj central. Han er omdrejningspunktet i
hverdagen. Han er ”sælgeren” ved atletens første møde med akademiet, den primære
underviser, koordinatoren og mentor mm
SSA har som alle andre været lukket ned på grund af Corona, og det har krævet en særlig indsats fra
Sten og Kenneth at kunne levere kontinuerlig kvalitet. Det har bl.a. betydet indkøb af TRX’ere så alle
havde mulighed for at træne hjemme, online træning og samtaler, etablering af nem adgang til
udetræning, øget koordinering og tilpasning til retningslinjer som konstant ændrer sig samt
håndtering positive test i atleternes nærmiljø og konsekvenserne af dette.
Atleterne og de forskellige idrætsmiljøer har reageret forskelligt på forandringerne. Nogle har set det
som muligheder og givet den ekstra gas, mens andre har været grebet af modløshed.
Interessant at opleve styrker og svagheder ved de forskellige idrætskulturer.
Akademiet kan i starten af januar fejre 4-års fødselsdag, og det er jo altid en bestyrelses opgave at
kigge på fremtiden, så hvad venter der egentlig ”derude” af interessante udviklingsområder?
- Flere af medlemsklubberne har efterhånden været igennem klubudviklingsforløb samt
udarbejdelse af talent- og elitepolitikker samt strategier. Denne øgede professionalisering af
klubbernes arbejde giver akademiet bedre muligheder for samarbejde, og det er noget af det
vi vil kigge endnu mere på i fremtiden.
- Det har længe været et ønske, at vi kunne tilbyde en studietur, og måske bliver 2021 året, hvor
det kan ”falde i hak”
- Byggeriet af Synergien kommer bl.a. til at rumme større fitnesslokale samt en ”cross-gym”
boks, hvilket giver mulighed for nye træningsfaciliteter
Stor tak til bestyrelse for et rigtig godt samarbejde i det forgangne år.
Stor tak til Sten og Kenneth for engagement og ”kærlighed” til de unge, og stor tak til Jannie for at
”holde os i hånden” med stort og småt

3. Regnskabsaflæggelse v/kasserer Troels Mortensen
Regnskabet viser i år et overskud på kr. 115.370 mod budgetteret kr. 11.013. Dette skyldes
manglende omkostninger på grund af Corona-nedlukningen.
Regnskabet blev godkendt.
4. Behandling af indkomne forslag
Ingen forslag
5. Fastsættelse af kontingent

Medlemskategorierne er:
A-klub kr. 5.000 pr. år, B- klub kr. 2.000 og C-klub kr. 1.000.
Model og kontingent fastholdes for kommende regnskabsår.
6. Godkendelse af budget
Budgettet viser et underskud på kr. 2.048.
Budgettet blev godkendt, men der skal holdes fokus på at underskuddet mindskes.
7. Valg af formand
På valg er: Jacob Kramer, (SG). Jacob blev valgt.
8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
På valg er repræsentant for klubber: Troels Mortensen (Rabbits). Troels blev genvalgt.
På valg er repræsentant for uddannelser: Jesper Vildbrad (Svendborg Gymnasium). Jesper blev
genvalgt.
9. Valg af revisorer
Nuværende revisorer er Karin Olsen (SBBC) og Ole Højly (SG). Karin og Ole blev genvalgt.
10.

Eventuelt
På grund af travlhed takker Troels af som kasserer. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter
generalforsamlingen.

Dirigenten takkede for god ro og orden, og generalforsamlingen var slut kl. 18.45.

Dato:

Dato:

_____________________________
Dirigent Ole Højly

_______________________________
Formand Jacob Kramer

