
 

 

Generalforsamling  
Søndag den 29. januar 2016 kl. 16.30 
 

 

BERETNING 

 

Indledning 

Vi har i 2016 arbejdet videre i den retning, som vi har gjort de seneste par år. Vi har også 

fortsat lagt vægt på at balancere udvikling og drift.  

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

 GSK som god og stærk idrætsklub i Glostrup og på Vestegnen. 

 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 elitesvømning gennem Konkurrenceafdelingen til 

Svømmeskolen 

o Formel uddannelse af trænere 

o Materialer til understøttelse af træningen 

 Skarp økonomistyring som værktøj til omstillingsparathed 

De umiddelbare bemærkninger til disse prioriteter er:  

Vi har en god og stærk svømmeklub. Vi har et godt brand. Vi lægger i praksis vægt på 

uddannelse og materialer. Vi har en god økonomi.  

Udviklingsområdet er: Den røde tråd fra elite til svømmeskole. Vi har valgt at forlade VAT-

Copenhagen efter denne sæson, blandt andet fordi startfællesskabet ikke har haft et mål 

og en strategi, og dermed har der heller ikke kunnet være en rød tråd ned gennem GSK 

som moderklub. Vi har stillet større krav til ordentlighed omkring økonomi, relationer, 

formaliteter osv. Vi er på vej til et nyt startfællesskab, som gerne skulle kunne træde i kraft 

fra denne sommer. Vi er udfordret på vandtid! 

 

  



 

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.  

Vi har i 2016 skiftet svømmeskoleleder, og vi er rigtig glade for det fine arbejde, som Signe 

Jakobsen udfører. Vi har udviklet svømmeskolen i en proces gennem et par år, som nu er 

endt med et godt resultat. Svømmeskolen fungerer nu bedre end den har gjort i flere år, og 

vi ser frem til, at de gode takter bare bliver endnu bedre. Vi havde i 2015 en udfordring i 

forhold til driftsikkerheden, hvor vi var plaget af aflysninger af svømmehold med – 

berettiget – kritik fra medlemmerne til følge. Signe og trænerne har arbejdet målrettet med 

dette, og nu er tilfredsheden fra svømmere og forældre betragteligt bedre. Dette har kostet 

på trænerlønninger, men det har været nødvendigt. 

Vi har startet et koncept med coaching til svømmeskoletrænerne for at højne fagligheden. 

Dette koncept er endnu ikke færdigudviklet, men det tegner til at blive rigtig godt.  

Samarbejdet mellem svømmeskolen og konkurrenceafdelingen, som vi valgte at sætte 

fokus på i sidste sæson, er nu udbygget endnu mere. Det var et klart mål at bygge bro 

mellem svømmeskole og konkurrenceafdeling. Alle trænerne i konkurrenceafdelingen på 

nær cheftræneren har nu hold i både svømmeskolen og i konkurrenceafdelingen. Vi 

synes, at det giver et bedre samarbejde og en væsentlig bedre fleksibilitet.  

Vi forudser nogle udfordringer i relation til babysvømning, idet Glostrup Fritidscenter har 

valgt selv at afholde babyhold i det nybyggede varmtvandsbassin, som vi ikke kan få 

adgang til. Det har endnu ikke påvirket tilstrømningen af babyer til vores hold, men vi er 

bekymrede for, at det nok kun er et spørgsmål om tid, før det varme vand trækker vores 

medlemmer væk fra klubben. Det er lidt atypisk, at man på denne måde bevidst vil 

konkurrere med os om at tilbyde svømmeundervisning, især på ulige vilkår idet vi jo kun 

får stillet koldt vand til rådighed. Men om ikke andet har man fra Glostrup Kommunes side 

været ærlig i processen og har meldt klart ud, at det gælder om at få indtægter fra 

babysvømning. 

Det er som sædvanlig John Nelsson, som styrer medlemsregistret på fornemste vis. Hans 

evne til hurtig respons på henvendelser er guld værd. Og langt de fleste henvendelser 

kommer fra svømmeskolesvømmerne/forældrene, idet det er her størsteparten af vores 

medlemmer er. 

 

  



 

Konkurrenceafdelingen 

Igen i år har trænerstaben været godt besat i form af en blanding af "gamle" og nye 

trænere, og som nævnt i forbindelse med svømmeskolen, er der nu et meget stort 

sammenfald på trænersiden. Vi har sagt farvel til nogle nøglepersoner som Lars Emil, 

Nicklas og Mathias, og de ansvarlige er i gang med nye ansættelser.  

Det har været en klar målsætning at styrke konkurrenceafdelingen, og der er nu en 

rivende og god udvikling. Vi har fortsat de faste T1, T2 og T3-hold med i alt 48 svømmere. 

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. 

Det er kommet for at blive. 

T2 og T3 har været i en rigtig god udvikling. Et godt eksempel på brobygningen er Signe, 

der ud over at være leder af svømmeskolen og er ansvarlig for T2 og senest også T3. Det 

giver rigtig god mening, at lederen af svømmeskolen ved præcis, hvad der skal sigtes efter 

for at blive konkurrencesvømmer.  

Vi har desværre måttet lukke A-holdet i denne sæson pga. manglende tilslutning. Vi vil 

fortsat prioritere at have et hold, hvor der tilbydes konkurrencesvømning til svømmere på 

lidt lavere niveau end dem, der bruger 6-8 træninger pr. uge. 

 

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 udvalget for større 

arrangementer (USA).  

Ud over vore egne stævner og mesterskaber har svømmerne deltaget i en række 

invitationsstævner med fine resultater.  

Endelig var vi flot repræsenteret ved regionsmesterskaberne og i næste weekend har vi 

fra konkurrenceafdelingen fem svømmere fra T1 med til Danske Årgangsmesterskaber. 

Det er ikke det eneste målepunkt, men det er med til at understrege den positive udvikling 

i konkurrenceafdelingen. 

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

konkurrenceafdelingen samt medlemmer fra bestyrelsen. Der er kommet nye medlemmer 

til i årets løb, blandt andre nye holdledere.  

SU har arrangeret efterårstræningslejr til Nørresundby for T1, som var sammen med 

STT´s T1 hold. Det var en stor succes, og svømmerne synes, at det var en ”luksustur”. T2 

og T3 var på træningslejr i Fredericia, hvor vi tidligere har været flere gange. De havde 

også en god tur, selvom der kun var en enkelt svømmer med fra T3. Det kan være 

skræmmende at skulle være væk fra sin mor og far i et par dage, men det er en god idé at 

tage med, for sammenholdet på holdet efterfølgende er så meget bedre, og man vokser 



 

mindst 10 cm på sådan en tur. 

I påsken sidste år gik turen som sædvanlig til Tommerup på Fyn for alle tre hold. Det var 

en god tur og straks efter hjemkomsten blev stedet booket til dette års påsketræningslejr. 

Opstartsturen til denne sæson foregik i Tipi i Vestskoven, for de tre T-hold. 

Derudover har SU arrangeret afslutningstur som igen var med kanosejlads, og til sidst 

julefrokost som i år var et frokostarrangement. 

Og som altid kan vi være stolte af vores mange gode Masters-svømmere. Ved Danske 

Masters i marts 2016 blev der hentet hele 37 medaljer, herunder 18 i guld. Derudover 

satte vores masterssvømmere tre danske rekorder og en nordisk rekord. Det hører med til 

historien, at svømmerne stillede op på hjemmebane, idet GSK med kort varsel påtog sig at 

arrangere Danske Masters for Svømmeunionen. Gennem hårdt arbejde fra mange frivillige 

og stram styring fra Ulla Svane lykkedes det at gennemføre at meget fint mesterskab, som 

udløste ros fra såvel de deltagende klubber som Svømmeunionen. 

Vi havde også to masterssvømmere med til EM i London, hvor de hentede tre medaljer 

med hjem.  

 

VAT 

GSK har for tiden 14 svømmere i VAT, fordelt på ni på juniorholdet og fem på 

årgangsholdet.  

VAT-samarbejdet mellem de fem moderklubber har det seneste år været udfordret. Vi har 

fra GSK side de seneste par år forsøgt aktivt at arbejde for at ændre nogle forhold, som for 

vores moderklub er væsentlige værdier. Det handler blandt om økonomi, struktur, strategi 

og udvikling. Vi må ved slutningen af denne rejse konstatere, at et samarbejde mellem fem 

klubber er udfordrende, når der blandt klubberne er væsentligt forskellige værdier som 

skal forsøges forenet. GSK vil fra sommeren 2017 ikke længere være en del at VAT og vil 

dermed heller ikke længere være i startfællesskab med de fire andre moderklubber.  

Vi mener stadig, at det er vigtigt for en klub som GSK at have et samarbejde med andre 

om svømning på de højeste niveauer. Vi har derfor indledt en dialog med VEST Brøndby 

om et strategisk samarbejde, herunder udvikling af et startfællesskab for gruppen af 

svømmere i intervallet mellemste årgangssvømmer til senior. Denne dialog ser indtil videre 

meget lovende ud, og vi vil i løbet af de næste måneder arbejde intensivt for at lave en 

god aftale klubberne imellem. Vi har den 28. januar holdt forældremøde med de 

nuværende VAT forældre, og vi har indbudt forældrene fra T1, T2 og T3 til møde 31. 

januar. 

Vi vil skulle adressere nogle udfordringer, herunder adgang til tilstrækkelig træningstid i 

bassinet. Vi har i VAT nydt godt af, at de øvrige klubber har kunnet stille så godt som al 



 

træningstid til rådighed for vore svømmere. Andre svømmeklubber har adgang til langt 

mere vandtid, idet der i andre kommuner som regel er flere haller, for eksempel på 

skolerne. Vi er især ramt af, at vi kun har adgang til få baner ad gangen. Vi vil forsøge at 

indlede en dialog om dette. 

Øvrige aktiviteter 

Som traditionen foreskriver, var vi i det lige årstal 2016 til udendørsstævne i Berlin. Vi har 

en meget stor gruppe afsted, og vi fyldte hele tre busser. 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 var prisen for deltagelse meget rimelig for svømmerne og deres forældre. 

Vi afholdt igen i 2016 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 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.  

GSK årlige Sponsorstævne er vores konkurrencesvømmeres mulighed for at svømme 

sponsorpenge ind som støtte til træningslejre og øvrige svømmeaktiviteter. 

Sponsorstævnet 2016 blev gennemført i september med et flot resultat. De 41 GSK-

svømmere tilbagelagde i løbet af en time tilsammen 130,75 km og svømmede derved hele 

132.444 kr. ind fra sponsorerne. Pengene går til tilskud til træningslejre mv. Ud af 119 

sponsorer som valgte at yde støtte ved sponsorstævnet var 105 af dem forretnings- og 

erhvervsvirksomheder. Af disse var 54 virksomheder fra Glostrup.  

Kvickly Brøndby har gennem hele 2016 været vores hovedsponsor og har i den 

forbindelse været behjælpelig med flere ting, såsom snack/frugt til træningslejre, 

heatpræmier til stævner samt levering af mad til julefrokost mm. Ny aftale for 2017 faldt på 

plads i december måned. Vi er glade for samarbejdet med Kvickly Brøndby og ser frem til, 

at det fortsætter.  

 

Frem mod 2017 

Vi vil i 2017 have et fokuspunkt i forhold til en fortsat udvikling af vores vision og strategi. 

Det er essentielt for os at have ”den røde tråd” i vores svømning – fra elite til babyhold. Vi 

vil med udgangspunkt i et nyt startfællesskab fastsætte mål og vejen dertil, og vi vil 

arbejde på konkret at nedbryde disse mål og udmønte dem i handlinger i vores afdelinger. 

Vi har vist, at det er muligt at arbejde struktureret, og det vil vi gøre i endnu højere grad. 

Derudover vil vi fortsat prioritere samarbejdet med Glostrup Idrætspark, herunder Glostrup 

Fritidscenter. Glostrup Idrætspark har i 2016 signaleret stor støtte til os, blandt andet 



 

udsigt til at kunne udnytte svømmehallen i højere grad. Det er vi glade for, da vi jo 

forventeligt får brug for øget adgang til vand efter sommeren 2017. 

 

Afslutning 

Der skal fra bestyrelsens side lyde et dobbelt tak i dag. Vores medarbejdere, dvs. vores 

lønnede trænere har i 2016 ydet en formidabel indsats, som vi er meget glade for. Men 

den helt store tak skal igen i år lyde til de mange 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. Tak, uden jer var der ikke nogen 

svømmeklub. 

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

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

ture. Husk, at der via Klubmodul er mulighed for at tilmelde sig støtteforeningen. 

Vi vil om lidt takke vore æresmedlemmer i en særlig runde. 

 

/Stefan Neubauer Andersen 

 
 

 


