
 

 

Generalforsamling  
Søndag den 28. januar 2018 kl. 16.30 
 

 

BERETNING 

 
Indledning 
GSK har i 2017 arbejdet videre i den retning, som vi udstak sidste år. Vi har haft særlig 
fokus på hvorledes Svømmeklubben fremadrettet skulle drives, både som en bredde klub 
og en elite klub. Fokus har været på at der skulle udvikles svømmere til alle niveauer 
under en sund og stabil økonomi. 

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  
o Synlige signaler som fx tilstedeværelse og ensartet påklædning til trænerne 

 Synlighed som Glostrups største idrætsforening 
 Faglig stærk svømmeundervisning 

o Rød tråd fra Svømmeskolen til Konkurrenceafdelingen 
o Formel uddannelse af trænere 
o Materialer til understøttelse af træningen 

 Skarp økonomistyring som værktøj til omstillingsparathed 

Generelt går det godt i Glostrup Svømmeklub. Klubben har en god stabil svømmeskole, 
som er grundtappen i Svømmeklubben. Vores konkurrenceafdeling drives stabilt med tre 
hold, og vi er kommet godt i gang med vores nye svømmefællesskab med VEST Brøndby 
- VG17. Økonomien holdes inden for rammerne der gør at vi kan tilbyde alle svømmere så 
gode rammer som muligt, hvilket også betyder, at sørge for at holde vores trænere på alle 
hold uddannet, samt sørge for materialer til svømmeundervisning er tilstede. Tak til 
kommunen for materialetilskud, som er en vigtig faktor for GSK. 

Vores arrangement med afholdelse af svømmestævner og parkstafet, gør at vi er synlige 
lokalt.  

  



 

Svømmeskolen 
Svømmeskolen er på flere måder grundtappen i Svømmeklubben. Her er de fleste 
medlemmer, og én af de vigtigste opgaver som svømmeklub i Glostrup, er at sørge for at 
så mange som muligt på forskellige niveauer kan lære, eller blive bedre til at svømme. Der 
er plads til alle i bredden. Tilsvarende stammer en væsentlig del af indtægterne her fra. 
Derfor er det vigtigt at svømmeskolen er velfungerende med forskellige hold, samt 
uddannede trænere.  

Generelt har fokus i år har været på kvaliteten af undervisningen, og vi må konstatere, at 
dette har båret frugt, langt de fleste medlemmer er glade for at gå til svømning. 

Svømmeskolens medlemsantal har ligget nogenlunde stabilt de senere år. Vi har fundet 
en fordeling af hold som udbydes, så det matcher med de ønsker og behov medlemmerne 
efterspørger. Således har vi i denne sæson flere delfinhold end tidligere og lidt færre 
spækhugger hold, etc. På denne måde justeres der løbende i, hvilke hold der udbydes. 
Havde vi mere vandtid, ville vi kunne udbyde flere hold til unge og voksne, hvor vi 
fokuserede på den mere sundhedsfremmende side af svømningen i form af 
konditionstræning i forhold til primært at fokusere på det rent svømmetekniske.  

Svømmeskoleleder Signe Jacobsen er efterhånden en rutineret leder af svømmeskolen, 
og klarer jobbet særdeles godt. I år er vi stort set sluppet af med aflysningerne af 
svømmeskolehold forårsaget af trænersygdom. Til gengæld må vi desværre konstatere, at 
vi efterhånden har måttet aflyse svømmeskolen en hel den gange pga. fækale bakterier i 
vandet. Dette er meget uheldigt, både fordi det selvfølgelig er ærgerligt at skulle aflyse 
hold, men også fordi det så let sætter os som svømmeklub i et dårligt lys over for 
medlemmerne, da mange har svært ved at adskille GFC med svømmeklubben, så hver 
gang, der er en aflysning er det ”vores” skyld i GSK. 

Igen i år har der også i svømmeskolen været arrangeret stævne med stor deltagelse, og 
en masse glade svømmere. Alle modtog medaljer, og fik deres første svømmetider. Til at 
hjælpe ved stævnet var indkaldt T1, som stod for tidtagningen. Herved fik børnene i 
svømmeskolen også mulighed for at se de store svømmere i klubben, og den røde tråd 
mellem svømmeskole og konkurrenceafdeling cementeres. 

Medlemsmailen besvares på fornemste vis af John Nelsson. Det er af utrolig stor værdi at 
dette gøres på så fin og effektiv en måde, når der kommer henvendelser, som kræver 
hurtig respons. 

 

  



 

Konkurrenceafdelingen 
Ved starten af den nye sæson valgte GSK at ændre i kontingentbeløbet for de tre 
konkurrencehold T3, T2 & T1. Dette skete for at sikre de bedste rammer for konkurrence 
og elitesvømning i GSK.  

Igen i år har trænerstaben været godt besat i form af en blanding af "gamle" og nye 
trænere. Vi har i år måtte sige farvel til Mathilde og Casper og sagt goddag til Marie som 
ansvarlig T3 træner, samt Viktor og Daniel som assistenter på T1.   

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 51 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 klubbens ”røde tråd” er 
Signe og Søren’s tætte samarbejde på tværs af svømmeskolen og konkurrenceafdelingen. 
Da Signe er både svømmeskoleleder og ansvarlig træner på T2, ved hun præcis hvad der 
skal sigtes efter, for at blive konkurrencesvømmer. Så snart svømmerne starter på 
aspirantholdene, bliver de modtaget af Søren, der er cheftræner og det giver rigtig god 
mening, at han kender svømmerne allerede fra første færd. 

A-holdet er stadig lukket, men der arbejdes på, at lave et samlet A-hold i VG17 regi. Det 
afhænger dog, af vandtid, men er et klart mål for os.  

Svømmerne har i årets løb deltaget i vores egne aktiviteter som klubmesterskab og 
invitationsstævner som Sommerstævne og Adventsstævne. Invitationsstævnerne 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). I år prøvede vi at arrangere sommerstævnet som et to dags 
stævne, hvilket blev positivt modtaget af deltagende klubber, og vil blive gentaget i 2018. 

Endelig var vi flot repræsenteret ved regionsmesterskaberne og i næste weekend har vi 
fra konkurrenceafdelingen 4 svømmere fra T1 der har opnået kravtider 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, trænere fra konkurrenceafdelingen, evt. andre 
forældrerepræsentanter samt medlemmer fra bestyrelsen. SU står for at koordinere 
træningsture og sociale aktiviteter for T-holdene samt klubbens egne to interne stævner 
Sprintmesterskabet i september og klubmesterskabet i april/maj.   



 

T1 var igen i år på efterårstræningstur til Nørresundby. Det var en stor succes, og 
svømmerne synes, at det var en ”luksustur”, med gode faciliteter på stedet. T2 og T3 var 
på træningstur til Erritsø/Fredericia, hvor vi også tidligere har været. I år var der 25 børn 
med fra T2 og T3, så det er en god udvikling, med at få holdene fyldt op fra starten af 
sæsonen. Træningsturene er med til at give et godt sammenhold på holdet, og mange af 
de mindste børn er mindst vokset 10 cm efter en tur uden far og mor.  

I påsken sidste år gik turen som sædvanlig til Tommerup på Fyn for alle tre hold. Det var 
en god tur og stedet blev straks booket til næste års påsketræningslejr.  

Opstartsturen i august foregik på Vestervangskolen for alle tre T-hold. Vestervangskolen 
ligger tæt på svømmehallen, så det er nemt at komme frem og til bage. Denne løsning vil 
vi sikkert vælge igen i år. Der var som noget nyt arrangeret forældrespisning om aftenen 
med infomøde om årets sæson fra trænere. Derudover deltog bestyrelsen for at fortælle 
om vigtigheden af, at uddanne sig som officials og deltage i klubbens udvalg og 
hjælpeopgaver. Det er vigtigt, at vi løbende får nye frivillige til at hjælpe til med de mange 
opgaver, der ligger i konkurrenceafdelingen.  

SU har også arrangeret skøjtetur, afslutningstur igen med kanosejlads på Vallensbæk sø 
og julefrokost i december. 

Og som altid er vi glade og stolte af vores Masters-svømmere, som i den grad er klubbens 
DNA. Masters har i år åbnet op for Vestbrøndby Masters svømmere, således at det har 
været muligt for Vest at bidrage med mere vandtid til VG17. Stor tak for jeres opbakning til 
vores nye Elite tiltag VG17. 

 

VAT-Cph / VG17 
GSK udtrådte af VAT-Cph startfællesskabet sommeren 2017. Inden da var en stor gruppe 
af vores junior svømmere på VAT-Cph desværre stoppet, eller flyttet klub 

2017 har været brugt til at starte et svømmefællesskab med VEST Brøndby – VG17. 
VG17 er en klub med to hold, H2 (to ældste årgangs grupper), samt H1 (junior og senior 
svømmere). Holdene træner på Nørregård i Brøndby og i Glostrup Svømmehal. Desværre 
kan GSK ikke tilbyde så meget vandtid til VG17, da det kræver min 4 baner á 2 timer. 
Dette arbejdes der på at få optimeret, da fordelingen skal fordeles bedre imellem de to 
klubber. 

Eftersom GSK kommer direkte fra et andet startfællesskab har det ikke været muligt pga 
dansk svømmeunions regler at starte direkte i et nyt startfællesskab, hvorfor det første år 
er et svømmefællesskab. 

GSK har ved udgangen af 2017 2 svømmere på H1 og 9 svømmere på H2. 



 

VG17 var på deres første fælles træningslejr i efterårsferien som gik til Oksbøl. 

For at styrke fællesskabet, blev der fra sæsonstart valgt en tøjkollektion til VG17 (samme 
som nye GSK - blot med blå som grundfarve).  

 

Øvrige aktiviteter 

 Parkstafet 

Igen i 2017 afholdte GSK Glostrup Parkstafet. Glostrup Parkstafet er med til at 
synligøre klubben i Glostrup, både over for myndigheder, firmaer og borgere. For 
svømmerne i det nye svømmefællesskab VG17, blev Glostrup Parkstafet også 
brugt som det første fælles arrangement. Som altid kan et sådan stort arrangement 
kun løbe af stablen med stor hjælp af frivillige, godt samarbejde med kommune og 
forvaltning og ikke mindst med god deltager opbakning. I samme forbindelse skal 
der lyder en speciel tak til den sportsligt ansvarlige for Park stafetten, nemlig Bruno 
Kaae, som er uundværlig for gennemførslen. 

 Sponsorstævne 

I november afholdt vi årets udfordrende sponsorstævne. For første gang i vores 
VG17 samarbejde med VEST Brøndby. Der blev svømmet på livet løs i både 
Nørregård og Glostrup svømmehal. Vores seje Glostrup svømmere svømmede i alt 
124 km i hver deres time. Før stævnet havde de flittige svømmere været ude og 
finde sponsorer som i alt måtte af med 109.528 kr. Her synes vi især vi vil nævne 
T2 svømmerne som alene står for halvdelen af indtjeningen. Super flot gået! Den 
fantastiske svømmer der svømmede længst - 4.650 m på sin time – det var Asger 
Johansen fra VG17 holdet H2. 

Til stævnet havde vi nogle flittige forældre der hjalp med at få et godt salg i boden 
af kage, kaffe og lotterisedler til tilskuerne. En stor tak til jer skal lyde herfra. 

Om aftenen blev der afhold fælles middag i Nørregårdshallen. Vi synes dagen gik 
rigtig fint. Vi glæder os endnu mere til næste år hvor vi har lært af vores erfaringer 
og kan starte i bedre tid med forberedelserne på et fælles VG17 sponsorstævne. Vi 
afholder fælles evalueringsmøde med VEST Brøndby i næste måned og håber der 
måske her i dag er nogle der vil melde sig som medlem af sponsor udvalget. 

 Tøj 

I forbindelse med at GSK udtrådte af VAT-CPH fællesskabet sommeren 2017, og 
startede svømmefællesskabet VG17 med VEST Brøndby, skiftede GSK som 
moderklub også klubtøj. Vi har skiftet mærke fra Hummel til Joma, og vi startede et 



 

samarbejde med Sportigan Rødovre i stedet for Sportigan Vesterbro. Desværre 
oplevede vi hurtigt forskellige udfordringer ved samarbejdet, hvorfor dette ved 
udgangen af 2017 blev afsluttet, og nu er der indgået et samarbejde med firmaet 
Sportyfied om at levere klubtøj. Alt handel foregår på nettet – hjemmesiden er lige i 
denne uge blevet tilgængelig og vil blive annonceret på hjemmesiden. 

Derudover har GSK også startet et samarbejde med Svømmespecialisten, således 
at alle medlemmer i Glostrup Svømmeklub kan handle med rabat. 
Svømmespecialisten ligger i Rødovre. Mere info findes på hjemmesiden. 

 Glostrup Fritidscenter/Glostrup Idrætsforening 

GSK har deltaget i en del møder og workshops arrangeret af kommunen vedr. det 
fremtidige GFC. Vi håber at vi kan være med til at skabe et godt fritidscenter – med 
svømmehallen som et vigtigt omdrejningspunkt. Vores mål/håb er samtidig at vi kan 
få mere vandtid for den vej igennem at kunne forbedre vores tilbud for eksisterende 
svømmeklubsmedlemmer og kommende medlemmer. 

Derudover har vi en tæt dialog med GFC vedrørende den daglig gang i 
svømmehallen. Bla. har der i år været tæt dialog vedr. hygiejne i forbindelse med 
afvaskning inden adgang til svømmehallen. Denne info er også blevet sendt ud til 
alle medlemmer. Vi er glade for dialogen med GFC og håber at den i 2018 ligeledes 
vil være god/positiv således at vi kan tilbyde de bedste rammer/forhold for vores 
svømmere. 

 

Frem mod 2018 
2018 bliver på mange måder endnu et spændende år for Glostrup Svømmeklub 

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. I år håber vi at der vil blive 
opbakning til deltagelse fra VEST Brøndbys konkurrence afdeling samt fra 
svømmefællesskabet VG17.  

I år har Glostrup Svømmeklub også 50 års jubilæum. Dette skal også i løbet af foråret 
fejres, og GSK er allerede i fuldgang med diverse tiltag. 

Derudover skal der arbejdes videre med udviklingen af VG17. Svømmefællesskabet skal 
fra den nye sæsonstart laves til et startfællesskab.  

I starten af marts kommer der desuden en større renovering af det lille bassin, som gør, at 
der ikke kan undervises i mindst en uge. Dette har gjort, at vi har forlænget sæsonen for 
svømmeskolen, for at kompensere vores medlemmer for den manglende undervisning. 



 

Til sidst vil vi arbejde for at skaffe mere vandtid i Glostrup Svømmehal, således at vi vil 
kunne tilbyde mere svømmeundervisning for svømmeskolen og VG17.  

 

Afslutning 
For at en forening som svømmeklubben kan fungere og løbe rundt, er en vigtig del alle de 
gode og stabile ansatte samt ikke mindst den store gruppe af frivillige der giver en hånd 
med når der er behov for dette. Derfor skal der lyde en stor tak til vores udvalg som SU, 
USA, holdledere, officials, medlemsregistret, bestyrelsen. Og så alle dem, som hjælper, 
hver gang der er brug for det.  

Også en stor tak til vores støtteforening Vennerne for altid ubetinget støtte ved klubbens 
mange arrangementer og ikke mindst økonomisk støtte til sociale arrangementer, 
træningslejre og ture. Vennerne er en vigtig del som bla. også står for den årlige 
juletræsfest. Der er via Klubmodul mulighed for at tilmelde sig vennerne. 

En sidste tak skal også lyde til vores Klubsponsor, Kvickly Brøndby, som ud over et fast 
årligt sponsorat, støtter op om levering af mad m.m. i forbindelse med arrangementer 

 

Som altid gemmer vi takken til vores æresmedlemmer til en helt særlig plads sidst i 
programmet. 

 

/Claus Hørning, Næstformand i Glostrup Svømmeklub. 

 

 

 


