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Dagsorden ifølge lovene: 

a. Valg af dirigent 

b. Formandens beretning 

c. Referat fra udvalg 

d. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse. 

e. Fastsættelse af kontingent m.v. i flg. § 3 samt gennemgang af det løbende års budget. 

f. Behandling af indkomne forslag 

g. Valg til bestyrelsen 

h. Valg af to suppleanter til bestyrelsen 

i. Valg af ekstern revisor 

j. Eventuelt 

Ad f: Behandling af indkomne forslag:  

Ad g: Valg til bestyrelsen 

Til bestyrelsen er følgende på valg i år: Formand Henrik Larsen (villig til genvalg), Jakob Rybak-Andersen 
(villig til genvalg) og Thomas Dessau (villig til genvalg) og Louise Lauritzen (villig til genvalg).  

Ikke på valg i år: Per Norby, Per Helmark, Michael Hvidt, Mikala Kreiser og Dorte Vang-Jensen 

 

Ad h: Valg af to suppleanter til bestyrelsen 

Suppleant: Ruth Terkilsen (villig til genvalg)   

Bestyrelsen foreslår Torsten Ringberg til den ledige suppleantpost.  
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Formanden bød indledningsvis alle fremmødte velkommen, og foreslog Bjarke Sanbeck som dirigent. 

a. Valg af dirigent  

Bjarke Sanbeck, advokat og partner i Mazanti-Andersen Korsø Jensen, tog imod valget som dirigent. 

Bjarke Sanbeck blev valgt uden indsigelser. Dirigenten konstaterede lovligheden af generalforsamlingen 

ifølge vedtægternes §10 stk. 2. 

b. Formandens beretning 

Året der gik 

Formanden får ordet og begynder sin beretning for det forgangne år med at rette en stor tak til den dag-

lige administration, til trænerne, de frivillige og sponsorerne og fremhæver kort nogle af årets initiativer 

og resultat.   

Beretningen 

I løbet af året har vi udviklet nye tilbud til borgerne i Gentofte, så deres børn kan lære at blive trygge i 

vandet og lære at svømme i Gentofte Svømmeklub. Disse tilbud har inkluderet et ungdomshold, hav-

svømmehold, synkro- og vandskrækhold. Klubben gør alt hvad vi kan, for at udnytte den tildelte vandtid 

optimalt samt opnå mere vandtid. På trods af betydelige udfordringer har vi været i stand til at tilbyde 

2428 unge under 19 år plads i klubben i 2018. Et tal som i 2017 var 2336. Antallet af medlemmer over 25 

er også steget fra 303 til 319. Det totale medlemstal er således 2747. Derudover har vi hver uge 811 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 og SIF.  

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. 

En vigtig begivenhed for klubbens fremtid var kommunalbestyrelsens vedtagelse af, at afsætte 150 mio. 

til et nyt svømmeanlæg, som skal færdiggøres over de næste 4 år. 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 vil 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. 

Endelig er vi involveret i projekter med gensidige forpligtende partnerskaber eks. (LIV), senest har vi 
etableret en forsøgsordning med Maglegårdsskolens 5. klasser, hvor vores k-trænere har stået for træ-
ningen i idrætsundervisningen, som nu skal evalueres. 
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Bestyrelsen ser lyst på 2019, og håber det bliver året, hvor vi kan udvide vores vandkapacitet også i ef-

termiddagstimerne til glæde for borgerne i kommunen, samt fortsætte det solide arbejde i både konkur-

renceafdelingen og svømmeskolen. 

GSK deltager aktivt i Elitenetværket under Dansk Svømme Union.  

Endelig rettede Formanden en stor tak til Kommunen for samarbejdet. Et samarbejde der fremadrettet 

også kan udbygge klubbens aktiviteter.  

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning  

Formanden oplyser, at der er ikke noteret begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke klubbens fi-

nansielle stilling.  

Ingen indsigelser eller spørgsmål til formanden.  

c. Referat fra udvalg 

Klubchefen ved Christian Toft  

Christian præsenterede sig selv og sine arbejdsopgaver i den daglige drift af klubben. Med et fokus på 

hele klubben, i den forbindelse har det strategiske arbejde i bestyrelsen i løbet af efteråret bevirket at 

klubben har defineret følgende prioriterede områder, som betyder at ledelsestid og økonomisk råderum 

prioriteres for at vinde: 

Mere og bedre vandtid 

Vi har rigelig efterspørgsel med ikke kapacitet nok. Dette vil sikre grundlaget for en større ungdomsafde-

ling og en stærk k-afdeling. Alle baner samtidigt i ny hal vil sikre klub DNA, sammenhold og kultur 

Højere kvalitet og faglighed i svømmeskolen 

GSK skal være kommunens 1. valg som partner i forbindelse med svømmeundervisning.  

Fokus på udbygning af ungdomsafdelingen 

Skabe et stort og attraktivt ungdomsmiljø så vi kan fastholde svømmerne og undgå at de ikke ser en ”so-

cial blindgyde” forude 

Strategisk arbejde i opgaveudvalget om ny hal 

Vi skal bidrage aktivt for at skabe de bedst mulige rammer for borgerne i Gentofte 
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Christian sluttede af med status for ny hal, og den indsendte fredningsanmodning som har afventer en 

udtalelse fra det særlige bygningssyn. Stor ros igen til teamet bag GFO svøm Bettina og Sanne på konto-

ret, samt til alle de frivillige kræfter der driver klubben i det daglige.  

Fra salen blev der stillet spørgsmål om at uddybe hvad klubben mente med mere og bedre vandtid. 

Christian Toft berettede om udfordringen med at få vandtid i eftermiddagstimerne kl. 15-18. Denne 

vandtid blev uden om vandudvalget tildelt til Kildeskovshallens Svøm og Seniorsport. Dette følte klubben 

var i strid med de demokratiske principper og folkeoplysningsloven, og havde påpeget dette overfor po-

litikkerne. Fra salen blev klubben opfordret til at søge yderligere dialog hos kommunen.  

Konkurrenceudvalget ved Thomas Dessau  

Thomas med at præsentere sig selv og udvalget samt udvalgets formål.  

Herefter præsenterede Thomas fordelingen af svømmere på K-holdene. 

Thomas lagde i sin præsentation vægt på, at det har været et udviklende år med gode resultater, herun-

der tilgang af omkring 30 svømmere i K-afdelingen fordelt på alle hold, men primært i kraft at et ekstra 

MS2 hold. Der har i året været fokus på udbygning af trænerteamet i K-afdelingen som nu er fuldtalligt 

med 14 trænere. 

Thomas glædede sig over ansættelsen af Alexander Andersen ansvarshavende på G3 som sammen med 

Kasper Lindahl, Anders Møller og Christine Eilersen nu udgør en del af den faste trænerstab, samt tak-

kede trænerholdet for deres arbejde - de gør en ekstraordinær indsats! 

Eliteidrætsordningen har kørt siden august 2016, hvor elever fra ØG, GHG og OG samt Bakkegårdsskolen 

fik mulighed for samtræning tirsdag morgen under Kasper Lindal. 

Gentofte Open (GO) har været en stor succes i indeværende sæson med hhv. 1.600 og 2.300 starter er 

det en væsentlig og vigtig indtægtskilde for klubben. I den kommende sæson har klubben indgået en 

sponsoraftale med Nykredit, hvorfor stævnet i det kommende år vil hedde Nykredit Gentofte Open. 

Stævnet i maj er næsten udsolgt, mens der kun er ganske få tilmeldinger til stævnet i august. Thomas 

rettede i den forbindelse en stor tak til Camilla Demuth for hendes store arbejde ifm. planlægning og 

arrangeringen af GO. 

Sportslige resulter i 2019 

• DMJ - GSK kommer på en 1. plads i pointkonkurrencen – 15 medaljer, 35 a-finaler, 3 svømmere 
udtaget til nordiske junior mesterskaber 

• Flot 4. plads ved Danske Mesterskaber for Årgangshold (uofficielt) – kun slået af Hovedstaden, 
Sigma og VAT 
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• DM for hold – 2.plads i 2.division, samlet 8 i Danmark bedste resultat nogensinde. 
• Nordiske junior –3 guld+bronze indv. Og 5 guld+1sølv holdkap.  
• DM senior – 2 sølv og 2 bronze ungsenior,  

80% PR. 10 A- og 7 B-finaler 
 

Mål for næste sæson 

K-udvalget arbejder med mål på kort sigt (to år) og lang sigt (fem år). Iht. den nuværende K-strategiplan 

er de overordnede mål for 2019 uændrede, men mere konkrete mål vil blive udarbejdet i samarbejde 

med trænerledelsergruppen. 

Svømmeskolen ved Louise Lauritzen  

Louise præsenterede sig selv og Svømmeskolen.   

Louise gennemgik nogle af de mange aktiviteter, har foregået i Svømmeskole-regi det forgangne år, her-

under oprettelse af nye hold for nye målgrupper (f.eks. synkronhold, mini-master-hold).  

Aktiviteter i løbet af ferier har været succesrige og bliver gentaget igen i 2019 (f.eks. Aqua Beach Camp 

(bliver Ocean Rescue Camp), ”Svøm med ud” samt intensiv svømmeundervisning for børn såvel som 

voksne).  

Senest har klubbens involvering i ”aktiv vinter” til gavn for kommunens børn været en stor succes. De 60 

pladser som var udbudt, blev udsolgt på 18 min.  

½ af børnebassinet i Kildeskovshallen bliver brugt til de mindre Guppy’er, som er rykket op på Delfin, og 

det er meget tilfredsstillende. Det ville dog være mere ideelt hvis vi kunne få lov til at benytte hele bassi-

net og denne dialog er indledt med Kildeskovshallen.  

Sponsorudvalget ved Michael Igelsø Hvidt  

Michael præsenterede sig selv, sponsorudvalget samt formålet med sponsorudvalget. 

Michael berettede, at sponsorudvalget har haft et højt aktivitetsniveau i 2019, som har materialiseret 

sig i gode sponsorindtægter for klubben. 

Michael gennemgik en række aktiviteter, som sponsorudvalget har gennemført, herunder udvikling og 

implementering af nye affiliate-sponsorkoncepter målrettet.com virksomheder. Affiliate-aftaler giver 

GSK en procentandel af salget som sponsering, og klubbens medlemmer kan derfor egenhændigt støtte 

op om klubben ved at handle med disse .com virksomheder. 
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Michael gennemgik kort klubbens pallette af sponsormuligheder.  

Resultatmæssigt har det været et meget tilfredsstillende år. Sponsorindtægter fastholdt i samme høje 

niveau som sidste år. Michael gennemgik herefter sponsorresultaterne samt yderligere lokal støtte. Fra 

salen blev sponsorarbejdet rost ved Jakob Rybak-Andersen.  

Michael udtrykte sit og udvalgets håb om stor opbakning fra alle klubbens medlemmer til sponsorsvøm 

2019, således at sponsorsvøm bliver en succes som i de foregående år. 

Kommunikationsudvalget ved Jan Mindegaard 

Jan præsenterede udvalget og dets formål. I sin præsentation fremhævede han, ny kommunikationsstra-

tegi, ny kommunikationspolitik og årshjulet for kommunikation, samt de tre nøgleord, kommunikations-

udvalget arbejder ud fra; åbenhed, tilgængelighed og synlighed. Dette blev konkretiseret ved at gen-

nemgå aktiviteterne for de primære kommunikationskanaler udvalget anvender; Facebook, stævner og 

events, nyhedsbreve til medlemmerne og Villabyerne og udviklingen herfor. Kom-udvalget arbejder på 

en ny hjemmeside. Arbejdet med at understøtte de tre nøgleord gennem de primære kanaler sammen 

med et forsat øget fokus på frivillighed i klubben vil fortsætte i det kommende år.  

Der var spørgsmål fra salen om hvordan komm. udvalget så på en øget tilstedeværelse i de trykte me-

dier (villabyerne) Jan forklarede at det var en balancegang mellem at benytte vores egne kanaler (sociale 

medier) som vi selv kunne styre og målrette, og sende historier til medierne som vi ikke vidste hvornår 

ville blive indrykket.   

d. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse 

 

Jakob Rybak-Andersen fremlagde regnskabet. Det lykkedes som ønsket at realisere et overskud på 

318.000 kr., hvilket har bragt klubbens egenkapital op på 1.398.000 kr.  God styring af omkostninger.  

 

Klubchefen og trænerne har taget mere ansvar for specifikke budgetposter og den justerede kontoplan 

har også hjulpet.  

 

Kontingenterne er som vanligt periodiseret med 56% til 2019  

Der var ingen kommentarer til det af revisionen godkendte regnskab, som blev godkendt uden bemærk-

ninger. 

 

Slutteligt gør Jakob Rybak-Andersen opmærksom på, at klubben afholder en betydelig omkostning til 

negativ rente på grund af den store likviditet der til stadighed indestår hos klubbens bankforbindelse. 
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Der blev stillet spørgsmål fra salen omkring muligheden for at investere egen kapitalen i ”sikre” papirer, 

Jakob Rybak-Andersen svarer at der ikke indtil videre har været stemning i bestyrelsen for at placere 

medlemmernes midler i andet end på indskudskonti.   

 

e. Fastsættelse af kontingent m.v. i flg. § 3 samt gennemgang af det løbende års budget. 

 

Jakob Rybak-Andersen fremlagde budget. I forbindelse med indkaldelsen til GF var der detaljeret frem-

sendt en oversigt over kontingentstigningerne til 2019/2020 sæsonen, heraf fremgik en gennemsnitlig 

stigning i svømmeskolen på 2,6% mens det for k-afdelingen ville blive på 11,3%. Begrundelsen for denne 

stigning var at aktivitetsniveauet i k-afdelingen var steget markant over de seneste år.  

 

Der budgetteres kun med mindre underskud på 60.000 kr. for 2019. Budgettet rummer øgede lønudgif-

ter til svømmeskolen, et fuldt K-trænerteam, fuld klubchef, samt en forventning om højere omkostnin-

ger til stævner. Mange unionsstævner afholdes i 2019 i Jylland, hvilket afføder ekstra omkostninger. 

Desuden har K-afdelingen ambitioner om flere internationale stævner. Endeligt håber bestyrelsen, at 

der kommer flere omkostninger i de kommende år til svømmere som bliver udtaget af Svømmeunionen 

til at repræsentere Danmark. 

 

Den foreslåede kontingent-stigning blev vedtaget uden bemærkninger 

 

f. Behandling af indkomne forslag 

Der var ved fristens udløb for at indsende forslag til behandling på Generalforsamlingen ikke indkommet 

nogen forslag.  

g. Valg til bestyrelsen 

Til bestyrelsen er følgende på valg i år: Formand Henrik Larsen (villig til genvalg), Jakob Rybak-Andersen 
(villig til genvalg) og Thomas Dessau (villig til genvalg) og Louise Lauritzen (villig til genvalg).  

Ikke på valg i år: Per Norby, Per Helmark, Michael Hvidt, Mikala Kreiser og Dorte Vang-Jensen 

Følgende nuværende bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt: Formand Henrik Larsen, Jakob Rybak-Ander-

sen, Thomas Dessau, Louise Lauritzen. 

Valg af to suppleanter til bestyrelsen 

Suppleant: Ruth Terkilsen (villig til genvalg)   

Bestyrelsen foreslår Torsten Ringberg til den ledige suppleantpost. Begge suppleanter blev valgt til be-
styrelsen. 
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Valg af revisor 

Ekstern revisor Anders Salomonsen fra Addea genvælges som uafhængig revisor uden bemærkninger. 

Dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden, og gav ordet til formanden, der takkede de frem-

mødte for deltagende dialog, og erklærede Generalforsamlingen for afsluttet.  

 

Dirigent 

 

_____________________ 

Bjarke Sanbeck 


