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Formanden bad indledningsvis alle fremmedte velkommen, og foreslog Bjarke Sanbeck som 
dirigent. 

a. Valg af dirigent 

Bjarke Sanbeck, advokat og partner i Mazanti-Andersen Korse Jensen, tog imod valget som 
dirigent. 
Bjarke Sanbeck blev valgt uden indsigelser. Dirigenten konstaterede lovligheden af general 
forsamlingen ifelge vedtœgtemes § 1 O stk. 2. 

b. Formandens beretning 

Aret der gik. 

Formanden fik ordet og begyndte sin beretning for det forgangne är med at rette en stor tak 
til den daglige administration, til trœnerne, de frivillige og sponsoreme og fremhœvede kort 
nogle af ârets initiativer og resultat. 

Beretningen 

Foreningens regnskab for 2019 udviser et overskud pa kr. 470.642, hvilket er noget over det 
forventede. Overskuddet er blandt andet skabt fordi deter lykkedes at skabe plads til yderli 
gere 98 nye medlemmer i de eksisterende rammer. Klubben har i lebet af 2019 tilfert fiere 
trœnerressourcer som ferst slâr fuldt igennem i 2020, og det er ogsâ forventningen, at bruge 
fiere ressourcer til udvikling og fastholdelse af vores gode trœnere. Forventningen til 2020 er 
et resultat mellem nul og kr. 100.000. Deter bestyrelsens vurdering, at klubben har en sund 
og stabil ekonomi. Foreningens balance pr. 31. december 2019 udviser en egenkapital pa kr. 
1.868.191, hvilket anses for acceptabelt klubbens lenforpligtelser taget i betragtning. 

I lobet af âret har vi udviklet fiere hold til borgeme i Gentofte, sä deres bern kan leere at blive 
trygge i vandet og leere at svomrne i Gentofte Svemmeklub. Klubben gor alt hvad vi kan, for 
at udnytte den tildelte vandtid optimalt samt opnä mere vandtid. Pa trods af betydelige udfor 
dringer har vi vœret i stand til at tilbyde 2.502 unge under 19 âr plads i klubben i 2019. Et tal 
som i 2018 var 2.428. Antallet af medlemmer over 25 er ogsâ steget fra 319 til 321. Det totale 
medlemstal er sâledes 2.845. Derudover har vi hver uge 802 af kommunens 2. klasses elever 
igennem GFO svernmeundervisning, Vi er den sterste klub i kommunen, nâr man ser bort fra 
klubber i fiere kommuner eller med fiere idrœtsgrene som LG, HIK og SIF. 

Bestyrelsen arbejder fortsat hârdt pa at fa mere vandtid til klubben til gavn for kommunens 
borgere. Isœr haber vi, at vi kan opnä mere vandtid i de eftertragtede eftermiddagstimer mel 
lem klokken 15.00-18.00. 

Vi har indgâet en partnerskabsaftale, som talentudviklingsrniljo, med Gentofte Kommune og 
Dansk Svemmeunion. En af de prioriterede indsatser i partnerskabet er, at udarbejde mentale 
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vœrktejer, som kan bruges i den daglige trœning til udvikling af svemmernes mentale fœrdig 
heder. 

Vi har i ârets leb afholdt sociale events som fastelavn, sommer- og julefest for hele svemme 
skolen, ligesom vi har haft "svem langt't-stœvne, ministœvne og distance cup. For kommunen 
har vi afviklet aktivt forar og aktiv vinter. I sommerugeme havde vi fornojelsen af en masse 
livredning, og undervisning pä stranden. 

Den 13. december fejrede vi klubbens 60 ârs jubilœum, det var en fomejelse at se over 300 
born og voksne boltre sig med alle de forskellige vandaktiviteter i Kildeskovshallen. Tak til 
alle de frivillige og medarbejdere, som bakkede op om denne store dag, hvor vi ogsä fik beseg 
af borgmesteren. 

Sportsligt har âret vœret en succes, bâde nationalt og intemationalt, for vores ärgangs-,junior 
og seniorsvemmere. Vi kan pâ resultattavlen sœtte tre danske rekorder for juniorsvemmere, 
fiere danske juniormestre, to danske seniormestre samt udtagelse af hele seks af klubbens 
svemmere, og tre af klubbens trœnere, til internationale mesterskaber. Hejdepunkteme var 
udtagelse af én svemmer og én official som reprœsenterede Gentofte og Danmark ved Ver 
densmesterskabeme for juniorer, og som ligeledes afsluttede áret med deltagelse tilde Euro 
pœiske Kortbanemesterskaber. DM for hold viste en samlet placering som nr. 7 i Danmark. 

Disse resultater er skabt af vores store og stabile stab af trœnere, som vi skylder en stor tak - 
ikke kun for deres professionelle indsats og undervisning, men ogsâ for deres fieksibilitet i 
forbindelse med lejre og stœvner, samt deres store engagement pâ holdene og de enkelte 
svemmeres ve og vel. Bâde trœnere og bestyrelse i klubben er meget bevidste om udfordrin 
geme for svemmerne, med at fâ balance i dagligdagen med mange lektier, megen trœning og 
behovet for et socialt liv. Vi ser geme, at vores trœnere har specifik kompetence pâ dette 
omrâde. Vi har sœrligt fokus via vores partnerskabsaftale pâ indsatsomrâder som mentaltrœ 
ning og for fastholdelse af svemmere og trœnere, ligesom emneme italesœttes pâ fœllesmeder 
eller individuelle moder med svommerne. Vi fortœtter med at udbygge samarbejdet med 0re 
gârd gymnasium, og fastholder en 4-ärig Team Danmark Science linje, til gavn for alle idrœts 
elever. 

Vi har i ârets leb vœret sä heldige, at fâ fiere nye dygtige trœnere bâde i svemmeskole, GFO 
og i k-afdelingen, sä vores stab nu fremstär stœrkere og mere samrnenhœngende end den har 
gjort i lang tid. Bestyrelsen prioriterer, at bruge ressourcer pâ videreuddannelse og kompeten 
ceudvikling i trœnerstaben. Dette skal forbedre og sikre god og rettidig kommunikation til 
forœldre, hvilket ligger bestyrelsen meget pâ sinde. 

Bestyrelsen vil ogsâ geme rette en stor taktil alle de frivillige krœfter, som er med til at sikre 
deltagelse ved svemmestœvner afholdt af svemmeunionen, andre klubber samt vores egne 
stœvner, herunder báde Holdstœvne for bern, Gentofte Open for konkurrencesvemmerne og 
svemmeskolens ministœvner og "svcm langt'<stœvner. 
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Beskrivelse af ikke finansielle forhold. 

Deter vigtigt for klubben, at vi aktivt medvirker til, at skabe de bedste faciliteter og rammer 
for klubbens svemmeskole, motionsafdeling og elite. Den fremtidige nye svemmehal, som 
politikkerne har afsat kr. 150 mio. til, vil vœre med til at sikre, at klubben fastholder sine 
talentfulde og dygtige svemmere og trœnere og samtidig sikrer, at Gentofte Svemmeklub er 
en attraktiv klub for alle, der ensker at lœre at svemme og dyrke svornning pâ motions- og 
konkurrenceplan. 

En stor tak skal ogsâ rettes til klubbens hovedsponsor 0rsted - vi er meget taknemmelige for 
bidraget til driften afklubben. Ligeledes takker vi Nykredit, Boozt samt alle de mindre lokale 
sponsorer som bidrager i forbindelse med klubbens sponsorstœvne i forâret. 

Ogsâ en kœmpestor tak skal lyde til vores mangeârige drivkraft pâ kontoret Bettina Honoré, 
som stopper og aflases efter 8 meget positive og udviklende âr i klubben. 

Bestyrelsen ser lyst pâ 2020, og häber <let bliver âret, hvor vi kan udvide vores vandkapacitet 
ogsâ i eftermiddagstimerne, til glœde for borgerne i kommunen, samt fortsœtte <let solide ar 
bejde i bâde konkurrenceafdelingen og svemmeskolen. 

Betydningsfulde hœndelser, som er indtruffet efter regnskabsârets afslutning. 

Der er efter regnskabsärets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som vœsentligt vil kunne 
pâvirke foreningens finansielle stilling. 

Ingen indsigelser eller spergsmâl til formanden. 

c. Referat fra udvalg 

Klubchefen ved Christian Toft 

Christian prœsenterede sig selv og sine arbejdsopgaver i den daglige drift af klubben. Med et 
fokus pâ hele klubben, har <let strategiske arbejde i bestyrelsen i lebet af efteräret bevirket at 
klubben har defineret folgende prioriterede omrâder, som betyder at ledelsestid og ekonomisk 
râderum prioriteres for at vinde: 

Mere og bedre vandtid 

Vi har rigelig efterspergsel, men ikke kapacitet nok. Mere og bedre vandtid vil sikre grundla 
get for en sterre svemmeskole, ungdomsafdeling og en stœrk k-afdeling. Alle baner samtidigt 
i ny hal vil sikre klub DNA, sammenhold og kultur. 

Hejere kvalitet og faglighed i svemmeskolen 

GSK skal vœre kommunens og borgernes 1. valg som partner i forbindelse med svemmeun 
dervisning. 
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Fokus pa udbygning af ungdomsafdelingen 

Skabe et stort og attraktivt ungdomsmilje, sä vi kan fastholde svemmerne og undgâ at de ikke 
ser en "social blindgyde" forude. 

Strategisk arbejde i opgaveudvalget om ny hai 

Vi skal bidrage aktivt for at skabe de bedst mulige rammer for borgeme i Gentofte. 

Christian sluttede af med status for ny hal, og det forestâende arbejde i forhold til en placering 
og den optimale indretning for os som forening. Christian nœvnte, at det var vigtigt at vi 
fastholdt vores anbefalinger i forhold til notatet, der tidligere er udleveret til kommunen. Stor 
ros igen til teamet bag GFO svern, Bettina og Sanne pâ kontoret, samt til alle de frivillige 
krœfter, der driver klubben i det daglige. Tak til Bettina for det store arbejde i mange är i 
klubben og velkommen til Klaus som ny administrativ medarbejder pâ kontoret. 

Der blev fra salen spurgt ind til byggeplaneme for hallen, og om der var mulighed for afhol 
delse af stœvner i den nye facilitet. Christian svarede, at vi vidste meget lidt om de konkrete 
planer, men at vi haber der kunne afholdes mange forskellige svemmeaktiviteter i den nye 
hal, herunder ogsâ stœvner. 

Konkurrenceafdelingen ved Christian Toft 

Herefter prœsenterede Christian fordelingen af svemmere pâ K-holdene. 

Christian lagde i sin prœsentation vœgt pâ, at det har vœret et udviklende âr med gode resul 
tater, herunder flere landsholdssvommere og udtagelse af trœnere. Der har i âret vœret fokus 
pâ udbygning af trœnerteamet i K-afdelingen, som nu er fuldtalligt med 14 trœnere. 

Christian glœdede sig over ansœttelsen af Neus Gonzales, G 1 og Alexander Andersen som 
fysisk trœner for alle hold i k-afdelingen, som sammen med Kasper Lindahl, Anders Meller 
og Christine Eilersen nu udger en del af den faste trœnerstab, samt takkede trœnerholdet for 
deres arbejde - de gor en ekstraordinœr indsats! 

Team Danmark og Eliteordningen har kert siden 2016 og vi har i âr fâet tilfejet Science linjen 
pâ 0regärd som en valgmulighed for vores Tfr-svammere. Gentofte Open (GO) har vœret en 
stor succes i indevœrende sœson med hhv. 1.600 og 2.900 startere. Ligeledes var det forste âr 
med vores sommerstœvne i juni, som er en tilfojelse i stœvnekalenderen. Disse stœvner er en 
vœsentlig og vigtig indtœgtskilde for klubben. 

Christian rettede i den forbindelse en stor taktil de frivillige ifm. planlœgning og arrangerin 
gen af Gentofte Open og vores hjemmestœvner. 
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Sportslige resulter i 2020 

• DMJ - GSK kommer pâ en 1. plads i pointkonkurrencen - 18 medaljer, 49 a-fina- 
ler, 3 svemmere udtaget til nordiske junior mesterskaber 

• DM âben klasse 8 medaljer 
• Deltagelse ved EJM + V JM - 1 O pl - samt EKM 
• DM for hold - 7.plads i I.division, bedste resultat nogensinde. 
• Nordiske junior -3 guld+bronze indv. og 5 guld+ 1 selv holdkap. 

Mal for nœste sœson 

K-afdelingen arbejder med mâl pâ kort sigt (to âr) og lang sigt (fem âr). lht. den nuvœrende 
K-strategiplan er de overordnede mâl for 2020 uœndrede, vares partnerskabsaftale med 
SV0M vil konkret give os mentale vœrktejer til svemmerne i alle aldre, men mere konkrete 
mâl vil blive udarbejdet i samarbejde med trœnerledelsesgruppen. 

Svommeskolen ved Christian Toft 

Christian gennemgik nagle af de mange aktiviteter, der har foregäet i Svommeskole-regi det 
forgangne är, herunder oprettelse af nye hold for nye mâlgrupper (f.eks. voksen-medley og 
voksen-crawl). Aktiviteter i lebet af ferier har vœret succesrige og bliver gentaget igen i 2020 
(f.eks. Ocean Rescue Camp), "Svern med ud", ministœvne, svem langt, samt intensiv svom 
meundervisning for bem sâvel som voksne). 

Vi forseger stadig gennem vandudvalget at optimere benyttelsen af vand, sâledes er 1/2 af 
bemebassinet i Kildeskovshallen brugt tilde mindre Guppy'er, som er rykket op pâ Delfin, 
og det er meget tilfredsstillende. Det ville dog vœre mere ideelt, hvis vi kunne fâ lov til at 
benytte hele bassinet og denne dialog fortsœtter med Kildeskovshallen. 

Sponsorudvalget ved Michael Igelse Hvidt 

Michael prœsenterede sig selv, sponsorudvalget samt formälet med sponsorudvalget. Michael 
berettede, at sponsorudvalget har haft et hejt aktivitetsniveau i 2019, som har materialiseret 
sig i gode sponsorindtœgter for klubben. Michael gennemgik en rœkke aktiviteter, som spon 
sorudvalget har gennemfort, herunder udvikling og implementering af nye affiliate-sponsor 
koncepter mâlrettet.corn virksomheder. Affiliate-aftaler giver GSK en procentandel af salget 
som sponsering, og klubbens medlemmer kan derfor egenhœndigt stette op om klubben ved 
at handle med disse .com virksomheder. 

Michael gennemgik kort klubbens pallette af sponsormuligheder. Resultatmœssigt har det vœ 
ret et meget tilfredsstillende âr. Sponsorindtœgter fastholdt i samme heje niveau som sidste 
âr. Michael gennemgik herefter sponsorresultateme samt yderligere lokal stette. 

Michael udtrykte sit og udvalgets hâb om stor opbakning fra alle klubbens medlemmer til 
sponsorsvem 2020, sâledes at sponsorsvern bliver en succes som i de foregáende âr. Fra salen 
blev der opfordret til en eget aktiv indsats for at sœlge klubtej pâ hjemmesiden og fra kontoret. 
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Kommunikationsudvalget ved Jan Mindegaard 

Jan prœsenterede udvalget og dets formâl. I sin prœsentation fremhœvede han, ny kommuni 
kationsstrategi, ny kommunikationspolitik og ârshjulet for kommunikation, samt de tre neg 
leord, kommunikationsudvalget arbejder ud fra; âbenhed, tilgrengelighed og synlighed. 
Dette blev konkretiseret ved at gennemgâ aktiviteterne for de primœre kommunikationskana 
ler udvalget anvender; Facebook, stœvner og events, nyhedsbreve til medlemmerne og Villa 
byerne og udviklingen herfor. Ny hjemmeside blev lanceret i forâret 19. Og vores nyheds 
breve samt stœvnemateriale blev nu udarbejdet i nyt PDF format og med synliggorelse af 
sponsorer og aktive links til diverse referencer. Arbejdet med at understette de tre negleord 
gennem de primœre kanaler sammen med et forsat eget fokus pâ frivillighed i klubben vil 
fortsœtte i det kommende âr. Der var spergsmâl fra salen om, hvordan kommunaludvalget sä 
pâ en eget tilstedevœrelse i de trykte medier (villabyerne) Jan forklarede at det var en balan 
cegang mellem at benytte vores egne kanaler (sociale medier), som vi selv kunne styre og 
mâlrette, og sende historier til medierne, som vi ikke vidste hvornâr ville blive indrykket. 

d. Forelreggelse af det reviderede ärsregnskab til godkendelse 

Jakob Rybak-Andersen fremlagde regnskabet. Det lykkedes som ensket at realisere et over 
skud pâ kr. 470.000, hvilket har bragt klubbens egenkapital op pâ kr. 1.868.000. God styring 
af ornkostninger. Kontingenterne er som vanligt periodiseret med 56% til 2020. Der var ingen 
kommentarer til det af revisionen godkendte regnskab, som blev godkendt uden bemœrknin 
ger. Slutteligt gjorde Jakob Rybak-Andersen opmœrksom pâ, at klubben afholder omkostnin 
ger til negativ rente pâ grund af den store likviditet, der indestâr hos klubbens bankforbin 
delse. 

e. Fastsrettelse af kontingent m.v. i flg. § 3 samt gennemgang af det lobende ars budget 

Jakob Rybak-Andersen fremlagde budget. I forbindelse med indkaldelsen til GF var frem 
sendt detaljeret oversigt over kontingentstigningerne til 2020/2021 sœsonen, heraffremgik en 
gennemsnitligstigning i svommeskolen pâ 1,9%, mens det for k-afdelingen ville blive pâ 
1, 1 %. Begrundelsen for derme stigning var at investere i udvikling af trœnere. Der budgetteres 
med et nulresultat for 2020. Budgettet rummer egede lenudgifter til svemmeskolen og et fuldt 
Kvtrœnerteam. 

Desuden har K-afdelingen ambitioner om fiere internationale stœvner. Endeligt hâber besty 
relsen, at der kommer fiere ornkostninger i de kommende âr til svemmere, som bliver udtaget 
af Svemmeunionen til at reprœsentere Danmark. Den foreslâede kontingent-stigning blev 
vedtaget uden bemœrkninger 

Fra salen blev der stillet spergsmâl til kontingentfastsœttelsen i k-afdelingen og hvilke krite 
rier der blev benyttet. Jakob Rybak-Andersen svarede, at kontingenterne blev fastsat ud fra 

7 



en analyse af omkostningeme forbundet med driften af det enkelte hold, herunder trœnerlen 
ninger, kursusomkostninger, og administration. 

Christian Toft fremlagde en oversigt over, hvorledes forholdet mellem egenbetaling og klub 
bens bidrag til driften af de enkelte G-hold. 

f. Behandling af indkomne forslag 

Der var inden fristens udleb indkommet folgende forslag: 

Kœre bestyrelse. 
Som forœldre til et svemmeglad barn vil jeg gerne rejse et forslag til, at man udover de regu 
lœre undervisningstimer ajhœngig aj det hold man gar pa, laver en gang i kvartalet en svem 
meaktivitet for bernene i de kendte omgivelser, hvor man kan gere naget mere ud aj timen fx 
bernene kan mede bern fra andre svemmehold og more sig i vandet i fœllesskab. Dette vil 
styrke bernenes motion og fœllesskab i den grad. Den halve times undervisning er ogsà lige 
knap nok, derfor vil den ekstraordinœre svemmetime (for dem der lyster - ingen medepligt) 
nok blive taget imod med kyshànd Q 

Christian Toft- svarede at det var et godt forslag, som helt sikkert er vel modtaget, men som 
jo forudsatte, at vi kunne fä vandtid til egede aktiviteter. Vandtiden var allerede en mangel 
vare. Derudover gjorde han opmœrksorn pâ, at vi allerede opfordrede alle medlemmer til at 
deltage i ekstra aktiviteter som store badedag, svem langt, ministœvner, fastelavn, juleafslut 
ning, livredning og vandpolo aktiviteter. 

Fra salen blev klubben opfordret til at gore alle de gode ekstra tiltag endnu tydeligere i ny 
hedsbreve og pâ hjemmesiden. 

g. Valg til bestyrelsen 

Til bestyrelsen var folgende pâ valg i âr: 
Darte Vang-Jensen, Michael Hvidt, Ruth Terkilsen og Torsten Ringberg 

Bestyrelsen foreslog Jan Mindegaard indvalgt i bestyrelsen, og at der kun vœlges 1 suppleant 
ad h. 

Alle blev genvalgt for en 2-ârig periode. 

lkke pâ valg i âr: Henrik Larsen, Jakob Rybak-Andersen, Thomas Dessau, Louise Hinsch 
Lauritsen. 
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Ad h: Valg af suppleanter til bestyrelsen 

Anna U dar blev valgt tilden ledige suppleant post. Og lykensket af den samlede Generalfor 
samling. 

Ad i: Valg af revisor 

Bestyrelsen foreslog Azets Audit (Addea) - som blev valgt. 

Ad i: Eventuelt 
Der blev fra salen spurgt ind til sagen omkring SV0MS hândtering af trœnerne pâ NTC i 
ârene 2003-2014, som havde vœret fremme i medierne og bragt af DRI i TV-programmet 
"Svemmestjerner under overfladen". Der var en generel debat omkring sagen, Henrik Larsen 
beklagede udviklingen pâ vegne af dansk svernning, og berettede at vi fulgte sagen tœt, at vi 
ikke havde nogen oplevelser i Gentofte svemmeklub, der kunne henferes til noget i Kammer 
advokatens redegerelse, Christian Toft supplerede med, at vi var meget opmœrksornme pâ 
trivsel hos svemmeme, og udvikling af trœnernes kompetencer herunder isœr trœneradfœrd. 

Efter en god og konstruktiv dreftelse takkede dirigenten forsamlingen for god ro og orden, og 
gav ordet til formanden, der takkede de fremmedte for deltagende dialog, og erklœrede Ge 
neralforsamlingen for afsluttet. 

Dirigent 
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