
Regnskabsmæssig udvikling i året 
 
Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Foreningens resultatopgørelse for 2020 udviser et 
overskud på kr. 461.399, og foreningens balance pr. 31. december 2020 udviser en egenkapital på 
kr. 2.329.590. Foreningen har i årets løb indregnet kompensation i forbindelse med Covid-19, til en 
samlet sum af 641 t.kr. 
 
Året der gik 
 
Året har været et år med nedlukning, gradvis genåbning og nedlukning igen. På trods af det har vi 
næsten fastholdt vores medlemstal. Vi har i løbet af året udviklet nye tiltag som Aqua beach camp, 
havsvømmehold og flere hold til borgerne i Gentofte, så deres børn kan lære at blive trygge i vandet 
og lære at svømme i Gentofte Svømmeklub. Klubben gør alt hvad vi kan, for at udnytte den tildelte 
vandtid optimalt samt opnå mere vandtid. På trods af betydelige Covid 19 udfordringer har vi været 
i stand til at tilbyde 2487 unge under 19 år plads i klubben i 2020. Et tal som i 2019 var 2502. 
Antallet af medlemmer mellem 19 og 24 år er 22. I medlemsgruppen over 25 har vi desværre set et 
mindre fald. Det totale medlemstal er således 2813 mod 2870 sidste år. Derudover har vi hver uge 
756 af kommunens 2. klasses elever igennem GFO svømmeundervisning. Vi er den største klub i 
kommunen, når man ser bort fra klubber i flere kommuner eller med flere idrætsgrene som LG & 
HIK. 
 
Svømmeundervisningen har været nedlukket af to omgange i år. Første gang i marts og anden gang 
i december. Vi har begge gange været rigtigt kede af ikke at kunne give vores medlemmer 
undervisning og fællesskab i forbindelse med svømning. I overensstemmelse med anbefalingen fra 
DIF, SVOEM og DGI – vores paraplyorganisationer, har vi valgt ikke at reducere vores 
kontingenter. Det skyldes flere ting.  
1) Vi har valgt at holde foreningen i gang med ansatte, frivillige, udvalg, arbejdsgrupper og sociale 
indsatser.  2) Fordi trænerne typisk er sæsonansatte, 3) Fordi vi har haft et ønske om at være i stand 
til at starte hurtigt op igen, hvis vi fik lov til at påbegynde undervisningen. 4) Fordi vi har ønsket at 
tage vare på vores loyale ansatte og yde dem sikkerhed i en svær situation.  
 
Vi kan kun respektere og efterleve de påbud, retningslinjer og planer, der er blevet vedtaget bredt 
politisk. Vi aflyser vores aktiviteter for at medvirke til, at Coronavirus begrænses mest muligt, vi 
fastholder vores trænerstab for at støtte dem, og ikke miste mange års værdifuld trænererfaring.  
 
Bestyrelsen arbejder fortsat hårdt på at få mere vandtid til klubben til gavn for kommunens borgere. 
Især håber vi, at vi kan opnå mere vandtid i de eftertragtede eftermiddagstimer mellem klokken 
15.00-18.00. 
 
Vi har fortsat vores partnerskabsaftale som talentudviklingsmiljø, med Gentofte Kommune og 
Dansk Svømmeunion. En af de prioriterede indsatser i partnerskabet er at udarbejde mentale 
værktøjer, som kan bruges i den daglige træning til udvikling af svømmernes mentale færdigheder. 
 
Vi har været aktive i forhold til opgaveudvalget omkring ny svømmehal, og er i den forbindelse 
repræsenteret med 3 personer i opgaveudvalget. Udvalget skal indstille anbefalinger til 
kommunalbestyrelsen omkring den nye svømmehal som forventes at kunne tages i brug i 2024. 
 



Vi har i årets løb afholdt sociale events som vandpoloturnering og fastelavn, for hele 
svømmeskolen. Og vi nåede akkurat vores klubmesterskabsfest sidst i februar, inden Covid tvang os 
til nedlukningen i marts. For kommunen har vi afviklet aktivt forår. I sommerugerne lykkedes det 
os at have mere end 300 svømmere på Aqua camps i enten Kildeskovshallen eller på stranden ved 
Charlottenlund Fort. En stor tak skal rettes til Gentofte kommune for at stille den nye facilitet 
”vandslottet” til rådighed til brug for vores camps og åbent vand aktiviteter. Vi forventer at vi med 
denne facilitet som udgangspunkt, kan udvikle åbent vand og havsvømnings tilbud til både børn og 
voksne fremover.    
 
Sportsligt har året været et anderledes år hvor mange stævner har været aflyst eller afviklet i nye 
formater. På trods af dette kan vi melde om succes for vores svømmere, her kan vi på resultattavlen 
sætte to danske juniormestre, tre ung-seniormestre og to danske seniormestre samt udtagelse af tre 
af klubbens svømmere, og én træner til udviklings landsholdet. De tre svømmere er ligeledes 
udtaget til landsholdstruppen frem mod OL 2024. Desværre var sommerens internationale 
mesterskaber i høj grad aflyst og udskudt, og det gik bl.a ud over vores tre svømmere som var 
udtaget til EM-junior i Aberdeen i juli.  
DM for hold viste en samlet placering som nr. 6 i Danmark. Vores Master svømmere var særdeles 
aktive med seksten danske mesterskaber. Fire danske rekorder og tre nordiske rekorder.   
 
Disse resultater er skabt af vores store og stabile stab af trænere, som vi skylder en stor tak – ikke 
kun for deres professionelle indsats og undervisning, men også for deres fleksibilitet og 
omstillingsparathed, i forbindelse med en hverdag som ændredes fra uge til uge. Trænergruppen har 
udviklet nye udendørs og virtuelle trænings fællesskaber, og vist stort engagement på holdene og de 
enkelte svømmeres ve og vel. Der er blevet trænet i private haver og i Øresund gennem foråret og 
sommeren. Både trænere og bestyrelse i klubben er meget bevidste om udfordringerne for 
svømmerne med at få balance i dagligdagen med mange lektier, megen træning og behovet for et 
socialt liv. Vi ser gerne at vores trænere har specifik kompetence på dette område. Vi har særligt 
fokus via vores partnerskabsaftale på indsatsområder som mentaltræning og for fastholdelse af 
svømmere og trænere, ligesom emnerne italesættes på fællesmøder eller individuelle møder med 
svømmerne. Vi ønsker at skabe attraktive forhold for vores medarbejdere, derfor har vi i år tilbudt 
pensionsordninger og sundhedsforsikringer til alle vores fastansatte. 
 
Vi fortætter med at udbygge samarbejdet med Øregård gymnasium, og fastholder en 4-årig team 
Danmark science linje, til gavn for alle idrætselever. 
 
Vi har i årets løb, været så heldige, at flere nye dygtige trænere både i svømmeskole, GFO og i k-
afdelingen, så vores stab nu fremstår stærkere og mere sammenhængende end den har gjort i lang 
tid. Bestyrelsen prioriterer at bruge ressourcer på videreuddannelse og kompetenceudvikling i 
trænerstaben. Dette skal forbedre og sikre god undervisning og rettidig kommunikation til forældre, 
hvilket ligger bestyrelsen meget på sinde. 
 
Bestyrelsen vil også gerne rette en stor tak til alle de frivillige kræfter som er med til at sikre 
deltagelse ved svømmestævner afholdt af svømmeunionen, andre klubber samt vores egne stævner. 
Gentofte kommune gav os i år muligheden for at afholde egne interne lørdagsstævner i et ”Corona” 
format, med meget få svømmere og officials til stede i hallen. Dette format er efterfølgende blevet 
benyttet i nationalt regi, og vores planer er at fortsætte så snart vi får mulighed for at svømme 
stævner igen.    
 



Det er vigtigt for klubben, at vi aktivt medvirker til at skabe de bedste faciliteter og rammer for 
klubbens svømmeskole, motionsafdeling og elite. Den fremtidige nye svømmehal, skal efter planen 
stå færdig i 2024. GSK er aktivt repræsenteret i opgaveudvalget og vil med anbefalinger til den nye 
facilitet, være med til at sikre at klubben fastholder sine talentfulde og dygtige svømmere og 
trænere, og samtidig sikre at Gentofte Svømmeklub er en attraktiv klub for alle, der ønsker at lære 
at svømme og dyrke svømning på motions- og konkurrenceplan. 
 
En stor tak skal også rettes til klubbens hovedsponsor Ørsted, vi er meget taknemmelige for 
bidraget til driften af klubben. Ligeledes takker vi Nykredit, Boozt samt alle de mindre lokale 
sponsorer.  
 
Bestyrelsen ser lyst på 2021, og håber det bliver året, hvor vi kan udvide vores vandkapacitet også i 
eftermiddagstimerne til glæde for borgerne i kommunen, samt fortsætte det solide arbejde i både 
konkurrenceafdelingen og svømmeskolen. 
 
Begivenheder efter regnskabsårets afslutning 
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne 
påvirke klubbens finansielle stilling. 
 
På bestyrelsens vegne  
 
Gentofte den. 04.02.2021 
 
Henrik Larsen, formand 


