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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:  

Bestyrelsen foreslår følgende to vedtægtsændringer: 

Ændring af punkt 4 - Udmeldelse m.v. ændres til: 

• Udmeldelse skal ske skriftligt til kontor@gentofteswim.dk. 
• Ved udmeldelse inden uge 42 refunderes 75% af kontingent.  
• Ved udmeldelse inden 31/12 refunderes 50% af kontingent.  
• Efter 31/12 refunderer klubben ikke noget kontingent.  
• Ved udmeldelse refunderes indmeldelsesgebyr ikke.  
• Ved udmeldelse kan man ikke overføre kontingent til andre personer eller andre aktiviteter.  
• Kontingentet er betaling for et medlemskab og ikke for en bestemt mængde idræt. Et forenings-

medlemskab er ikke omfattet af forbrugeraftale loven og derfor vil der ikke blive ydet økonomisk 
godtgørelse ved aflysning af timer.  

• Aktive medlemmer, der er i kontingentrestance, kan udelukkes fra at deltage i klubbens arrange-
menter, og de kan - efter der er afgivet varsel herom - ekskluderes af klubben. Betales skyldigt kon-
tingent ikke efter 1 måned påløber et administrationsgebyr. 

Ændring af punkt 10.2 - Den Ordinære Generalforsamling ændres til  

 

"Den ordinære generalforsamling afholdes senest den 31. marts hvert år med følgende dagsor-
den:" 
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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 Nina Christensen (ikke villig til genvalg).  

Bestyrelsen foreslår valg af Louise Lauritzen til den ledige bestyrelsespost. 

Ikke på valg i år: Per Norby, Per Helmark, Michael Hvidt, Christian Toft, Unna Balle. 

 

Ad h: Valg af to suppleanter til bestyrelsen 

Suppleanterne Marc Vogel og Torsten Ringberg ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Mikala Kreiser og 
Dorte Vang-Jensen til de ledige suppleantposter.  
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Formanden bød indledningsvis alle fremmødte velkommen. 

a. Valg af dirigent  

Steen Hellmann, advokat og partner i Viltoft advokater samt tidligere formand for bestyrelsen på Kilde-
gaard Privatskole, tog imod valget som dirigent. Steen Hellmann har haft et barn i klubben i en del år. 
Steen Hellmann blev valgt uden indsigelser.  

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.   

Svømmeskolen 
Formanden nævner de nye hold, der er blevet lanceret for at give tidligere konkurrencesvømmere, der 
ikke længere ønsker at gå den vej, en anden mulighed for at blive i klubben. Endvidere fremhæver han 
også, at det er vigtigt, at skabe den røde tråd mellem Svømmeskolen og Konkurrenceafdelingen, så klub-
ben kan få nogle større årgange med højt niveau. 

Konkurrenceafdelingen 
Ambitionen i K-afdelingen er fortsat at levere svømmere, der gør sig gældende nationalt og internatio-
nalt. Gennem klubbens medlemskab af Dansk Svømmenunion, søger klubben også fortsat at udvikle 
rette aldersrelaterede koncepter for svømmerne.  

Trænerstaben 
Trænerstaben er blevet fordoblet fra 7 til 14 og er nu fuldtallig og det er lykkedes klubben at fastholde 
Lotte Friis som assistenttræner på førsteholdet. Endvidere er det lykkedes klubben at ansætte Anders 
Møller som en dygtig og ambitiøs fuldtidstræner for G2. 

Beretningen 

Klubben er i fortsat udvikling. Talentudviklingen i klubben fungerer godt og viste sig også i året da GSK 
blev Danmarksmestre i DM for årgangshold. Næste milepæl er at få juniorgruppen på nationalt top- 
niveau. I 2016 havde klubben flere juniorer ved DM en nogensinde tidligere.  

For første gang havde klubben svømmere med ved internationale juniorstævner (nordiske og europæi-
ske). En enkelt svømmer er blevet udtaget til de nordiske mesterskaber. I 2016 havde klubben to senio-
rer, hvor den ene er tæt på at kvalificere sig til landsholdet.  
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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  

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 Anders Møller (ansvarshavende på G2) som sammen med Ka-
sper Lindahl og Christine Eilersen nu udgør den sportslig ledelse, samt takkede Lotte Friis for sit engage-
ment og indsats og rakte i denne forbindelse en stor tak til hele trænerholdet for deres arbejde - de gør 
en ekstraordinær indsats! 

Thomas fortalte om etablering af Gentofte Elite, som er en videreudvikling af Gentofte Pro dog med den 
væsentlige forskel, at GSK ikke betaler svømmerne for at svømme i klubben, men giver de svømmere 
som har kvalificeret sig til ordningen, forskellige ekstra praktiske og konkrete muligheder, bl.a. mulighed 
for at deltage ved internationale stævner, yder støtte til fysioterapi (årlig screening, støtte ved skades-
forløb), diætistforløb (med kropsanalyse) samt særlig 1:1 træning mm. 

Udarbejdelsen af en rekrutterings- og fastholdelsesstrategi samt en talentstrategi regi af ”Ungekonsu-
lentordning” for 2016/2017 forløber i samarbejde med Henning Hansen fra Sportshouse, hvor Christine 
Eilersen og Daniel Svendsen er tilknyttet som ungekonsulenter.  

Eliteidrætsordningen har kørt siden august 2016, hvor elever fra ØG, GHG og OG samt Bakkegårdsskolen 
fik mulighed for samtræning tirsdag morgen under Kasper Lindal. 
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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 2016 

Gentofte Svømmeklub ligger nr. fire i første division. Kun én placering fra oprykning til Svømmeligaen! 

Ved DÅM i Helsingør blev GSK dansk mester i holdkonkurrencen med den højeste pointscore foran Kvik 
og Hovedstaden. Ved De uofficielle Danske Mesterskaber for Årgangshold blev det til en flot fjerdeplads 
– kun slået af Hovedstaden, Sigma og VAT. Flotte resultater med finalepladser ved Nationale og Interna-
tionale stævner som NJM, EJM og OL. 

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 2017 uændrede, men mere konkrete mål vil blive udarbejdet i samarbejde 
med trænerledelsergruppen. 

Svømmeskolen ved Nina Christensen 

Nina præsenterede sig selv og Svømmeskolen.   

Nina 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 2017 (f.eks. Aqua Beach Camp 
(bliver Ocean Rescue Camp), ”Svøm med ud” samt intensiv svømmeundervisning for børn såvel som 
voksne).  

På kontoret er Lotte Kim Knudsen blevet ansat på deltid. Kontoret har desuden fået indført frokostord-
ning mandag og tirsdag for GFO-trænere og kontoret. Det er en mulighed for at skabe socialt sammen-
hold og få noget sundt at spise. 

Børnebassinet i Kildeskovshallen bliver brugt til de mindre Guppy’er, som er rykket op på Delfin, og det 
meget tilfredsstillende. 

I 2016 blev særligt Delfin-holdene hurtigt booket. Crawl-holdene (3-dages kursus) er meget populære. 
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Sponsorudvalget ved Michael Igelsø Hvidt  

Michael præsenterede sig selv, sponsorudvalget samt formålet med sponsorudvalget. 

Michael berettede, at sponsorudvalget har haft et højt aktivitetsniveau i 2016, 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. 

Michael gennemgik kort klubbens pallette af sponsormuligheder. Dette blev suppleret af Per Nymark, 
som konkretiserede ved et eksempel.  

Resultatmæssigt har det været et meget tilfredsstillende år. Sponsorindtægter forøget med en faktor tre 
siden sidste års generalforsamling. Michael gennemgik herefter sponsorresultaterne samt yderligere lo-
kal 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 
2017, således at sponsorsvøm bliver en succes som i de foregående år. 

Facilitetsudvalget ved Per Helmark 

Per præsenterede udvalget samt dets formål og mål og primære samarbejdspartnere. 

Per nævner en række aktiviteter, udvalget har arbejdet på det seneste år. Takket være et godt samar-
bejde med sine nærmeste samarbejdspartnere har udvalget kunnet sikre en række forbedringer i Kildes-
kovshallen. Udvalget har sikret, at der i Kildeskovshallen er blevet opsat nye, internationale skamler ved 
50m bassinet. Endvidere er der opsat tre ure, en tv-monitor og en radiator i (træner) kontoret/glasbu-
ret. 

Klubben har nu også fået adgang til "Den Sorte Diamant" (sorte træhus til venstre ved indkørslen fra 
Adolphsvej til Kildeskovshallen) som bliver anvendt til opholds/lektierum for de ældre svømmere samt 
kontor/møderum for trænerne. Ideer til fremtidige aktiviteter i hal og udendørs blev også fremlagt. 

Kommunikationsudvalget ved Unna Balle  

Unna præsenterede udvalget og dets formål. I sin præsentation fremhævede hun de tre nøgleord, kom-
munikationsudvalget arbejder ud fra; åbenhed, tilgængelighed og synlighed. Dette blev konkretiseret 
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ved at gennemgå 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 løsning til hjemmesiden. Arbejdet med at understøtte de tre nøgleord gennem de pri-
mære kanaler sammen med et forsat øget fokus på frivillighed i klubben vil fortsætte i det kommende 
år.  

d. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse 
Jakob Rybak-Andersen fremlagde regnskabet. Det lykkedes som ønsket at realisere et overskud på 
189.000 kr., hvilket har bragt klubbens egenkapital op på 652.000 kr. eller ca. 10% af indtægterne. Sty-
ringen af omkostninger bliver bedre og bedre.  
 
Trænerne har taget mere ansvar for specifikke budgetposter og den justerede kontoplan har også hjul-
pet. Desuden har klubbens nye bogholder fra Addea gjort et flot stykke arbejde, som resulterede i en 
hurtig og helt uproblematisk revision slut januar.  
 
Kontingenterne er som vanligt periodiseret med 56% til 2017. Regnskabet viser kun én linje med alle 
indtægter mens noterne nu rummer en mere detaljeret oversigt over indtægterne. Forudbetalinger for 
omkostninger, som vedrører træningslejr i 2017, er nøje blevet balanceført.  
 
Debitorer fra 2014 og 2015, som kontoret ihærdigt har forsøgt indkrævet, er blevet afskrevet, i alt 
25.000 kr. Sammenfattende kan siges at regnskabet ikke rummer større afvigelser fra budgettet. 
 
Der var ingen kommentarer til det af revisionen godkendte regnskab, som blev godkendt uden bemærk-
ninger. 
 
e. Fastsættelse af kontingent m.v. i flg. § 3 samt gennemgang af det løbende års budget. 
Jakob Rybak-Andersen fremlagde budget, herunder en gennemsnitlig kontingentstigning på 4,7%. Der 
budgetteres kun med et meget begrænset overskud på 25.000 kr. for 2017. Budgettet rummer øgede 
lønudgifter til svømmeskolen, et fuldt K-trænerteam, mens 50.000 kr. er allokeret til det nyetablerede 
Gentofte Elite samt en forventning om højere omkostninger til stævner. Mange unionsstævner afholdes 
i 2017 i Jylland, hvilket afføder ekstra omkostninger. Desuden har K-afdelingen ambitioner om flere in-
ternationale stævner. Endeligt håber bestyrelsen, at der kommer flere omkostninger i de kommende år 
til svømmere som bliver udtaget af Svømmeunionen til at repræsentere Danmark. 
Kasper Lindal klargør for forsamlingen, hvordan unionsstævner finansieres i modsætning til tidligere og 
at der også er den ændring, at Team Danmark giver færre midler til DSU for at forklare, hvad årsagen til 
øgning af posten stævneomkostninger.  
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Den foreslåede kontingent-stigning blev vedtaget uden bemærkninger 
 
Slutteligt gør Jakob Rybak-Andersen opmærksom på, at klubben ved brug af Klubmodul løber en risiko 
idet Klubmodul er langsomt og klubben mener der er en risiko for at klubben ikke kan gennemføre sine 
”forretninger”, hvis Klubmodul går ned.  
 
f. Behandling af indkomne forslag 

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

Bestyrelsen havde selv fremsat to forslag til vedtægtsændringer om ændret ordlyd i Udmeldelse og Ind-
kaldelse til Generalforsamling. Ændringerne vedtages uden bemærkninger, men betinges af en ny gene-
ralforsamling inden 14 dage fra dags dato. 

g. Valg til bestyrelsen 

Valg af bestyrelsesmedlemmer:  

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 Nina Christensen (ikke villig til genvalg).  

Bestyrelsen foreslår valg af Louise Lauritzen til den ledige bestyrelsespost.  

Ikke på valg i år: Per Norby, Per Helmark, Michael Hvidt, Christian Toft, Unna Balle. 

Følgende nuværende bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt: Formand Henrik Larsen, Jakob Rybak-Ander-
sen og Thomas Dessau. Nyvalgt blev Louise Lauritzen, som træder ind i bestyrelsen i stedet for Nina Chri-
stensen, som ikke ønskede genvalg. Alle blev valgt uden indsigelser. 

h. Valg af to suppleanter til bestyrelsen 

Som suppleanter ønsker Mark Vogel og Torsten Ringberg ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Mikala Krei-
ser og Dorte Vang-Jensen som suppleanter, som modtog nyvalg uden indsigelser.  

i. Valg af revisor 
Ekstern revisor Anders Salomonsen fra Addea genvælges som uafhængig revisor uden bemærkninger. 
 
Den ikke-vedtægtsbestemte løsning med brug af interne revisorer blev afsluttet uden bemærkninger 
(ikke længere aktuelt, da klubben nu bruger eksterne revisorer). 
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j. Eventuelt 
Formanden indstiller et nyt Æresmedlem i skikkelse af Jens Christian Iversen. I denne forbindelse læste 
Thomas Dessau motivationen for at gøre Jens Christian Iversen til Æresmedlem op for forsamlingen. Ind-
stillingen blev enstemmigt vedtaget. Jens Christian takkede og kvitterede for udnævnelsen.  

Formanden rækker desuden en stor tak til Nina Christensen, der ved generalforsamlingen udtræder af 
bestyrelsen, for hendes indsats for klubben. Nina kvitterede.  

Formanden takker dirigenten og forsamlingen for god ro og orden og erklærer Generalforsamlingen for 
afsluttet.  

 

 

Dirigent 

 

_____________________ 

Steen Hellmann 


