
 

Referat af generalforsamling i Svendborg Sportsakademi 

Torsdag, den 24. november 2022 kl. 18.30 

Svendborg Idrætscenter, Ryttervej 70, 5700 Svendborg  

 

Referat: 

1. Valg af dirigent  
Karin Olsen 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, stiftende generalforsamlingen og rekrutterede de 
første atleter til pilotfasen for Svendborg Sportsakademi med start 1. januar 2017.  
 
I det første år, var målsætningen, at vi skulle nå op på 12 atleter, for at sætte i gang, men der var 
kun 7. Dengang valgte vi heldigvis, at sætte i gang, og heldigvis for det, for efter de første seks år 
kan vi præsentere flg. faktaboks: 

 GF 2019 GF 2020 GF 2021 GF 2022 

Antal atleter 25  
(10 piger og 15 
drenge) 

31  
(18 piger og 13 
drenge) 

25  
(13 piger og 12 
drenge) 

29 
(17 piger, 
12 drenge) 

Fordelingen 
på flg. 
uddannelser 

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

19 STX (heraf en på 
prøve) 
9 HHX 
1 EUX 
1 10 kl. - 
Nymarkskolen 
1 på 
arbejdsmarkedet 

14 STX 
1 HF 
7 HHX 
1 EUX (tømrerlære) 
2 HTX 

16 STX 
5 HHX 
3 HTX 
2 10. kl 
1 EUX 
2 efter 
endt 
uddannelse 
(EEU) 

Antal 
sportsgrene 

10 sportsgrene 
 

11 sportsgrene 12 sportsgrene 14 

Rekruttering 
udenfor 
Svendborg 
Kommune 

2 fra Helsinge til SG, 
som bor hos 
værtsfamilie 

 1 Helsinge til SG 1 Helsinge (SG) 
1 Faaborg Midtfyn 
(Ridning) 

1 Helsinge 
(SG) 
 

Ansatte ? 0,6 årsværk  
 

0,6 årsværk  
 

0,6 
årsværk  

 
Hverdagens solide og værdifulde rytme 
Som tallene indikerer, har vi et solidt og velfungerende akademi, med et årshjul som hvert år tunes 
og optimeres. Her vil jeg lige nævne flg. fra det sidste år. 



 

 
- Vi træner nu både i ”kælderen” og det nye fitnesscenter v. SG. Det giver variation i udstyr og miljø, 
samt at atleterne bliver synlige på en anden måde, og møder flere forskellige andre aktører. 
- Der har over året været fokuseret på at få atleterne tilbage i sporet efter to lockdowns – både 
sportsligt og socialt. Det er et arbejde der fortsat er i fokus og vi bruger således en del energi på at 
sikre de unges trivsel – både i forhold til træningerne, men også udenfor, hvor samtaler med og 
uden sportspsykolog har fyldt mere end tidligere.  
Men hverdagens kerneaktiviteter er de ca. 3 ugentlige mulige morgentræninger, baseret på tre 
årlige test. Herudover er der et træningspas fredag eftermiddag i samarbejde med talentcenteret. 
Et træningspas, som også sikrer en glidende overgang fra netop talentcenteret til akademiet. 
Udover test, programlægning og de mange gode træninger er det sociale i forbindelse med 
morgenmaden stadig helt uundværligt. Her bygges relationer, laves aftaler og koordinering af en 
masse små og store ting. 
 
“Men vi er jo kun lige begyndt” 
Akademiet kan i starten af januar fejre 6-års fødselsdag, og da det jo altid en bestyrelses opgave, at 
kigge på fremtiden, kommer her nogle tanker 

o Indhold i hverdagen 
o Træningssamling med fokus på det mentale og inkl. overnatning i SIC 

 
Tak til bestyrelse, medarbejdere og sekretariat 
Stor tak til bestyrelse for et rigtig godt samarbejde i det forgangne år. 
Udover gode debatter omkring akademiets daglige virke og fremtid, tror jeg personligt på, at det 
har stor værdi, at klubber, uddannelser og kommune møder i faste rytmer, hvor der også bliver 
orienteret om hvad der lige rører, samt bygget relationer. 
 
Sidst men så absolut ikke mindst KÆMPE stor tak til Sten Kaj og Kenneth for den “solide hverdag”, 
det store engagement og ”kærligheden” til de unge, også stor tak til Jannie for at ”holde os i 
hånden” med stort og småt. 

 
Jacob Kramer  
Formand i Svendborg Sportsakademi 

3. Regnskabsaflæggelse v/kasserer Steffen Kremmer 
Regnskabet viser i år et overskud på kr. 24.404 mod budgetteret kr. 14.000.  
Et flot resultat, der medfører at vi nu har en egenkapital på kr. 229.240. 
Kassereren følger op på debitorer. 
 

4. Behandling af indkomne forslag  
Der var ingen indkomne forslag. 
 

5. Fastsættelse af kontingent  
Kontingentet fastholdes: 
A-klub kr. 5.000 pr. år 
B- klub kr. 2.000 pr. år 
C-klub kr. 1.000 pr. år 
Der er pt 14 idrætter repræsenteret, men kun fem medlemsklubber. Generalforsamlingen 



 

opfordrede bestyrelsen til at kontakte flere klubber med henblik på medlemskab. 
Opfordring til bestyrelsen om at kigge på medlemskab, pris og indhold til behandling på næste 
generalforsamling. 
 

6. Godkendelse af budget  
Vi forventer et overskud på kr. 625. 
Budgettet blev godkendt. 
 

7. Valg af to bestyrelsesmedlemmer  
På valg er repræsentant for uddannelser: Jesper Vildbrad (Svendborg Gymnasium). Jesper genvalgt. 
På valg er repræsentant for klubber:  
Troels Mortensen (Svendborg Rabbits). Ikke villig til genvalg. Det er ikke lykkedes at finde en ny 
repræsentant for klubberne. Det blev aftalt, at Jacob Kramer kontakter Mountainbike klubben. Hvis 
de ikke har en repræsentant, er Niels Kildelund villig til at indgå i bestyrelsen som repræsentant for 
GOG. 
Generalforsamlingen giver bestyrelsen bemyndigelse til at konstituere sig efterfølgende. 
Generalforsamlingen opfordrede Svendborg Kommune til at undersøge om Christina Teller fra 
Team Danmark vil indgå i bestyrelsen.   
Vedtægterne i forbindelse med valg af bestyrelsesrepræsentanter er utydelige, og bør præciseres 
mere tydeligt ved næste generalforsamling. 
 

8. Valg af revisorer 
Nuværende revisorer er Karin Olsen (SBBC) og Ole Højly (SG). 
Karin og Ole blev genvalgt. 
 

9. Eventuelt 
Intet. 
 
 

Dirigenten takkede for god ro og orden, og generalforsamlingen var slut kl. 19.30. 
 
 

Dato:    Dato: 

 

 

_____________________________       _______________________________ 

Dirigent Karin Olsen   Formand Jacob Kramer 

 
 
 

 


