
 

 

Generalforsamling  
Søndag den 31. januar 2016 kl. 16.00 
 

 

BERETNING 

 

Indledning 

Vi har i 2015 arbejdet videre i den retning, som vi udstak sidste år. Vi har stadig fokus på 

at kunne udvikle og ikke kun lave drift.  

Vi arbejder stadig inden for rammerne af nogle tanker som generelt er:  

 GSK som god og stærk idrætsklub i Glostrup og på Vestegnen – og i VAT Cph 

 GSK har både bredde til alle samt elite til de bedste 

 GSK skal være et stærkt brand 

o Gøre de rigtige ting rigtigt – beskytte sig mod fodskud 

o Synlige signaler som fx tilstedeværelse og ensartet påklædning til trænerne 

 Synlighed som Glostrups største idrætsforening 

 Faglig stærk svømmeundervisning 

o Den røde tråd fra VAT gennem Konkurrenceafdelingen til Svømmeskolen 

o Formel uddannelse af trænere 

o Materialer til understøttelse af træningen 

 Skarp økonomistyring som værktøj til omstillingsparathed 

Overordnet går det godt. Vi har haft en positiv udvikling på mange af disse områder, som 

for eksempel vores position i VAT, et styrket grundlag for konkurrencesvømning (fx T3), 

stærk økonomistyring har givet mulighed for uddannelse og materialer og ikke mindst er vi 

synlige gennem Parkstafet og den generelle dialog med forvaltningen og andre 

interessenter i kommunen. 

 

Svømmeskolen 

Svømmeskolen er på flere måder klubbens fundament. De allerfleste medlemmer findes 

her, og vi er stadig foreningen i Glostrup, hvor man kan lære eller blive bedre til at 

svømme. Der er plads til alle i bredden. Og tilsvarende stammer en væsentlig del af 

indtægterne her fra. Vi skal have en velfungerende svømmeskole for at have en 

velfungerende svømmeklub.  



 

Flere ting er ændret i løbet af det seneste år. Vi udviklede i 2015 en ny lønstrategi for 

svømmeskolens trænere, hvor vi har lagt os tæt op ad, hvad de øvrige klubber på 

Vestegnen/VAT gør. De andre klubber havde en anden måde at aflønne på, og nu 

arbejder vi alle i samme retning. Ikke alle trænere var lige tilfredse med den nye struktur, 

men på sigt er der ingen tvivl om, at vi får ressourcer til at arbejde med andre områder, 

som styrket kompetenceudvikling, kurser og uddannelse, coaching, udvikling af teams, 

individuelle forløb osv. Noget som vi tror på sigt giver trænerne både bedre kompetencer 

og større jobtilfredshed – som i sidste ende kommer svømmerne til gode. 

Vi har kunnet sende trænerne på alle de ønskede, relevante kurser i 2015, og vi har 

kunnet indkøbe de mest nødvendige materialer til gennemførelse af 

svømmeundervisningen. Det fortsætter vi med i 2016, hvor vi står over for en stor 

anskaffelse af materialer, men vi håber på god støtte fra Glostrup Kommune gennem GSI.  

Vi har i 2015 haft fokus på samarbejde mellem trænerne i svømmeskolen og 

konkurrenceafdelingen, så vi tilgodeser den røde tråd i svømmernes udvikling. I 2015 er 

det også lykkedes trænere fra svømmeskolen at få job i konkurrenceafdelingen, hvilket 

også er med til at binde aktiviteterne sammen.  

Der har været en del afgang af de gamle trænere, primært fordi de er nået der til i livet, 

hvor uddannelse eller andet har gjort, at der er mindre tid til fritidsjobbet. Der er sikkert 

også et par stykker, hvor den nye lønstrategi har gjort forskellen. Der til har der været 

nogle tilfælde af langtidssygdom, en del almindelig sygdom, specielt problem med at 

dække fredag ind, og summa summarum har vi haft flere aflysninger af 

svømmeundervisning end vanligt. Vi valgte midlertidigt at lukke fredagsholdene og tilbyde 

flytning til andre hold eller ophør af medlemskab. For at kompensere for den manglende 

undervisning arbejder vi på at tilbyde ekstra undervisning i ferieperioderne samt i juni 

måned. 

Svømmeskolen har afholdt de vanlige gode aktiviteter. Et godt eksempel er Forårsstævne, 

som for mange er deres første svømmestævne. Det er vigtigt med disse begivenheder, 

hvor svømmerne men også forældre, trænere, officials og andre frivillige har en rigtig god 

dag, og vi tror, at det er med til at fastholde medlemmerne i svømmeklubben på sigt. 

Der har været lidt udskiftning på posten som leder af svømmeskolen. Mia stoppede medio 

året som følge af stort arbejdspres i sit primære job. Vi ansatte Michelle i august, som af 

samme årsag stoppede ved udgangen af året. Fælles for de to var, at de kom ude fra og 

havde transporttid til Glostrup. Vi har fra 1. januar ansat Kasper Sørensen, som har et stort 

medfødt GSK-hjerte og som bor tæt ved svømmehallen.  

Efteråret har været en vanskelig periode for svømmeskolen, og når vi trods alt er kommet 

igennem, er det primært pga. en helt ekstra ordinær indsats af bestyrelsens ansvarlige for 

svømmeskolen, Lisbeth Brandt, samt multikunstneren John Nelsson. 



 

Konkurrenceafdelingen 

I 2015 har vi fortsat med den god kerne af trænere, og der er kommet nye gode kræfter til. 

Trænerstaben består således ved årets udgang af cheftræner Søren Jungersen og et 

trænerteam med Nicklas, Lars Emil, Anton, Kasper, Victor og Mathias.  

Konkurrenceafdelingen har også i 2015 gennemgået en udvikling af strukturen. De gode 

erfaringer med et 8-ugers aspirantforløb for at komme fra svømmeskolen til 

konkurrenceafdelingen er fortsat med stor succes, og er dermed en god rekrutteringsbase. 

Og så har vi oprettet (genoprettet) et T3-hold for de yngste konkurrencesvømmere. Der er 

flere årsager hertil; vi har haft en ambition om at blive flere svømmere i 

konkurrenceafdelingen, så der er brug for et hold for de yngste. Og oven fra har adgangen 

til VAT ændret sig, så man skal blive lidt længere i moderklubberne. Konkret er de, der før 

var gruppe 2 yngste årgang, nu ikke længere årgangssvømmere, så disse skal som 

hovedregel træne i moderklubberne. 

Vi bakker op om, og presser på for den røde tråd mellem VAT og GSK som moderklub, og 

vi vil gerne have en stærk dialog mellem vores egne trænere og VAT-trænerne. Det har i 

2015 været et udviklingsområde, og vi vil i det kommende år have fortsat fokus på det. Det 

er vigtigt for os.  

Svømmerne har i årets løb deltaget i vores egne aktiviteter som klubmesterskab og åbne 

stævner som Sommerstævne og Adventsstævne. De åbne stævner er yderst populære for 

andre klubber at deltage i, og det viser GSK frem på den mest positive måde. Det er 

stævner, som arrangeres ved en stor indsats fra vore frivillige i USA – tak for det. Ud over 

vore egne stævner og mesterskaber har svømmerne deltaget i invitationsstævner som AIF 

Forårsstævne, Triton Cup, Sigma Microstævner, Vallensbæk Høststævne, STT 

Efterårsstævne samt den årlige Mini-turnering.  

Svømmeudvalget (SU) består af holdledere, forældrerepræsentanter og trænere fra 

konkurrenceafdelingen samt medlemmer fra bestyrelsen. I 2015 har SU arrangeret 

træningslejre til Tommerup, Præstø og Fredericia, som alle var gode successer. 

Derudover er der blevet arrangeret sæsonafslutning med kanosejlads, opstartstur med 

overnatning i det fri foruden biografture og julefrokost. Det er også SU, som står for det 

årlige klubmesterskab, og så har SU i 2015 også arrangeret sprintmesterskab og været 

vært ved et af stævnerne i Miniturneringen. 

Og som altid kan vi være stolte af vores mange gode Masters-svømmere. Det så dejligt at 

se ved vores egne mesterskaber, at Masters stiller op side om side med de yngste 

konkurrencesvømmere. Det er et vigtigt signal til de unge, at man kan svømme 

konkurrencesvømning, også efter man er blevet voksen. Igen i 2015 har Masters gjort sig 

positiv bemærket ved Danske Masters mesterskaberne, og hele 16 svømmere var 

indstillet til idrætshædring ved Glostrup Kommune. For 2016 kan vi bemærke, at GSK er 

arrangør af Danske Masters Mesterskaber den 12.-13. marts. 



 

 

VAT 

GSK har for tiden 15 svømmere i VAT, fordelt på 2 på eliteholdet, 5 på juniorholdet og 8 

på årgangsholdet.  

VAT-samarbejdet mellem de fem moderklubber betyder meget for GSK. Vi kan ikke selv 

videreudvikle elitesvømmere på det niveau, og VAT skal være lokomotivet, som trækker 

udviklingen i klubberne.  

VAT har i det forgangne år fokuseret dels på videreudvikling af det sportslige ved 

cheftræner Per Holmquist og dels på stram økonomistyring. Det har været svært for VAT 

at opfylde ambitionerne inden for det rådige budget, men der har været en rigtig god 

udvikling hen over året, og der er nu taget nye værktøjer i brug til at sikre god 

økonomistyring. 

VAT svømmerne har opnået fine sportslige resultater, herunder en flot 5. plads ved hold-

DM. Vi forventer, at VAT inden for de næste fem år vil kunne tage kampen op med de helt 

store klubber i Danmark og dermed kunne være med endnu længere fremme. 

To GSK VAT-svømmere blev indstillet til idrætshædring ved kommunen, nemlig Marcus og 

Tobias Dan Hansen for flotte medaljer ved DM. 

 

Øvrige aktiviteter 

Vi afholdt igen i 2015 Glostrup Parkstafet. Der er mange grunde til, at Parkstafetten er 

vigtig for klubben. Det vigtigste er nok, at GSK herigennem bliver synliggjort over for 

myndigheder, borgere og erhvervslivet i Glostrup. Og derudover har aktiviteten også 

genereret et mindre overskud til glæde for vores medlemmer. Og som alt det andet har det 

kunnet lade sig gøre gennem en stor, frivillig indsats. I den forbindelse vil jeg gerne nævne 

den sportsligt ansvarlige for Parkstafeten, nemlig Bruno Kaa, som uundværlig for 

gennemførslen. 

GSKs årlige Sponsorstævne er vores konkurrencesvømmeres mulighed for at svømme 

sponsorpenge ind som støtte til træningslejre og øvrige svømmeaktiviteter. Også i 2015 

deltog langt de fleste af vores konkurrencesvømmere med at svømme tilsammen mere 

end 100 km og hev dermed mange tusind kroner ind fra familie, venner og virksomheder 

som tilskud til betaling af de mange omkostninger.   

 

  



 

Frem mod 2016 

Som nævnt afholder vi i svømmehallen Danske Masters Mesterskaber i marts. Det er med 

kort varsel, at vi har hjulpet Dansk Svømmeunion, idet ingen klubber havde meldt sig som 

arrangør. Vi får brug for mange frivillige kræfter til at gennemføre det. 

I lige år er det en fast tradition for vores konkurrencesvømmere og deres forældre at tage 

til Berlin i Pinsen og deltage i et fantastisk udendørsstævne. Det ser i år ud til at blive et 

tilløbsstykke med deltagelse af de fleste andre VAT-moderklubber og to af de tre VAT-

hold. Dermed ser det ud til at vi skal have tre busser i brug for at komme der til. Det er en 

rigtig god aktivitet, hvor der både er fine sportslige perspektiver i et fint stævne, men 

måske vigtigst af alt uvurderligt socialt udbytte for både svømmere og forældre. Med 

tilskud fra på Vennerne og klubben er prisen for deltagelse meget rimelig. 

Vi vil i 2016 have et fokuspunkt i forhold til dét at være svømmeklub i Glostrup – og i GFC. 

Der er nogle ting, som gør, at det langsomt bliver sværere at være svømmeklub. For 

eksempel har GFC besluttet at indføre et nyt adgangssystem til svømmehallen, hvor efter 

vi i 2016 bliver påtvunget en brugerafgift på op mod 20.000 kr. Der er også sket andre 

ændringer, hvor det har været svært at få lov at træne i ferieperioder, vores materialer som 

fx opslagstavle blev fjernet fra hallen osv. Og nu kommer varmtvandsbassinet, som vi 

hører, at vi som forening er udelukket adgang til, fordi kommunen/GFC selv vil arrangere 

fx svømmeundervisning for babyhold – det synes vi er lidt ærgerligt, hvis man på denne 

måde går på strandhugst efter en del af vore medlemmer og måske også trænere ud fra et 

økonomisk perspektiv. Vi vil prøve at finde en måde til dialog med kommunen om disse 

ting. 

Endelig deltager vi i Glostrups 825 år jubilæum i år. Faktisk bliver byjubilæet efter planen 

skudt i gang med Parkstafet 2016 den 23. august.  

 

Afslutning 

En forening som svømmeklubben fungerer med få ansatte lønnede medarbejder og 

mange frivillige ulønnede. Uden at vores medarbejdere skal misforstå det, så for de en tak 

for indsatsen hver måned omkring den 1. Så her er at fremhæve: Tak til alle frivillige, 

herunder vores udvalg som SU, USA, Talentudvalget, holdledere, officials, 

medlemsregistret, bestyrelsen. Og så alle de, som bare hjælper, hver gang der er brug for 

det. Og dermed også en mere eller mindre skjult opfordring til, at kredsen byder ind på den 

fortsatte drift af klubben gennem deltagelse.  

Tak til vores støtteforening Vennerne for altid ubetinget støtte ved klubbens mange 

arrangementer og ikke mindst økonomisk støtte til sociale arrangementer, træningslejre og 

ture. Der er via Klubmodul mulighed for at tilmelde sig denne forening. 



 

Og som altid gemmer vi takken til vores æresmedlemmer til en helt særlig plads sidst i 

programmet. 

 

/Stefan Neubauer Andersen 

 
 

 

 

 


