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Generalforsamling  
Søndag den 9. februar 2020 kl. 15.00 
 

BERETNING 2019 
 
I Glostrup Svømmeklub lærer vi Glostrups børn og unge at svømme og blive trykke ved 
vand. Vi er glade og stolte af, at så mange finder vej til vores svømmeklub for at lære at 
svømme. I 2019 var vi ca. 900 medlemmer, hvoraf de 850 var børn og unge under 25 
år. GSK er dermed med til at løfte en vigtig opgave i Glostrup ved at lære så mange at 
svømme.  

I 2019 har vi arbejdet med: 

• Kvalitet og differentieret undervisning i svømmeskolen 
• Strukturændringer i konkurrenceafdelingen 
• At arbejde på at få mere vandtid og bedre forhold i Glostrup Fritidscenter 
• Fortsætte stabil drift og udvikling af klubben 

For at få en stor klub til at fungere, er der brug for mange frivillige hænder. Vi er en klub 
med mange ansatte trænere, høje krav til undervisningen fra forældre og aktiviteter 
både i svømmeskolen og konkurrenceafdelingen.  

Svømning er en sportsgren, der kræver mange timers træning fra en ung alder. Mange 
klubber bliver mere og mere ”professionaliseret”, og for at vi som en mellemstor klub 
kan overleve med både en svømmeskole, konkurrence- og eliteafdeling. Det kræver 
derfor, at vi alle giver en hånd med, til at finde sponsorer, arrangere stævner, planlægge 
parkstafet mv. for at sikre klubbens økonomi.    

Vi oplever desværre, at det bliver sværere og sværere, at få frivillige til at løfte opgaver i 
klubben. Det er lige fra frivillige til bestyrelsen til hjælp til de nævnte aktiviteter. Det er 
en udvikling bestyrelsen tager meget alvorligt. Vi vil i 2020 arbejde på, at få flere frivil-
lige især i konkurrenceafdelingen til at løfte opgaverne for at sikre en bedre kontinuitet.  

Svømmeskolen 

Svømmeskolen er fundamentet for, at Glostrups børn, unge og voksne kan gå til svøm-
ning. Vi har opbygget en stor, stabil svømmeskoleafdeling, både hvad angår antallet af 
medlemmer og vores trænerskab. Vi har det indtryk, at mange medlemmer er tilfredse 
med undervisningen, selvom vi altid forsøger at blive bedre samt sikre en god kvalitet 
på alle hold.  
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Vi har igen forsøgt at optimere vandtiden, så der oprettes de hold, som er mest efter-
spurgte. På denne måde justeres der løbende i, hvilke hold der udbydes alt efter efter-
spørgslen. Fik vi mere vandtid, kunne der tilbydes flere hold til især unge mellem 10-18 
år både talent/konkurrencesvømmere og dem der vil gå til svømning for at få motion og 
have det sjovt med vand. Klippekortskoncept for voksne motionssvømmere kunne også 
være et nyt holdkoncept.  

Til vores årlige arrangementer i svømmeskolen har der i 2019 været et stort fremmøde.  

I slutningen af april var der godt 80 svømmere til det årlige svømmeskolestævne. Der 
var medaljer og tider til alle og T1 hjalp med tidtagningen, så børnene i svømmeskolen 
møder nogen af de større svømmere i klubben.  

I maj måned var der igen godt 80 børn der deltog i mærkesvømning. Der blev uddelt 
lige fra 150 m mærker, hvor det er tilladt at bruge hjælpemidler til 3000 m mærker. Der 
blev også svømmet og uddelt mærker i de forskellige svømmestilarter.  

GSK-vennerne arrangerede vanen tro juletræsarrangement for børn i svømmeskolen på 
Vestervangskolen med omkring 100 deltagere.  

I starten af 2020 sagde vi farvel til Signe som svømmeskoleleder igennem de sidste 3½ 
år. Signe har bl.a. været med til at få mange gode trænere ind i klubben som har styrket 
undervisningen i svømmeskolen. En stor tak for indsatsen.  

 
Konkurrenceafdelingen 

I 2019 blev grundstenen lagt til en ny struktur i K-afdelingen, der skal sikre at alle vores 
trænere får større ansvar og tager del i det sportslige samarbejde.  

Vi har igennem de sidste 5 år opbygget en struktur med 3 hold i K-afdelingen. T3 er her-
med gearet til at tage imod de yngste talentsvømmere fra svømmeskolen. I denne sæ-
son er aspirantholdet blevet styrket med nye trænere og en ny tilgang til, hvordan vi fin-
der og fastholder unge talenter. 

Der har været mange gode stævner for vores svømmere på alle niveauer. For de yng-
ste er GSK med i fælles venskabsstævner sammen med Hvidovre, Roskilde og Vest 
Brøndby, hvor vi på skift afholder begynderstævner til glæde for alle svømmere.  

De ældste svømmere konkurrerede blandt andet med de bedste på Sjælland til de regi-
onale mesterskaber. Der var flere svømmere, som var tæt på at komme på medalje-
skamlen, så måske lykkes det næste år.  

I 2020 ser vi frem til, at alle trænere finder deres plads i den nye struktur, så vi kan ud-
vikle en K-afdeling, hvor både trænere og svømmere trives.   
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VG17  

Vi er nu gået ind i vores tredje sæson i VG17- startfællesskab og samarbejdet, og de 2 
klubber arbejder sig stille og roligt ind på hinanden.  

I foråret 2019 holdt VG17 en samarbejds- og visionsdag med socialt samvær om afte-
nen. Der blev arbejdet med fælles udtryk, værdier mv. Input fra dagen er løbende blevet 
brugt til at udvikle samarbejdet i 2019. Fx var der på dagen udtrykt et ønske om et fæl-
les udtryk til stævner også for moderklubbernes konkurrencehold.  

I 2020 har vi derfor valgt, at få ens klubtøj til alle konkurrencesvømmere. Farver og de-
sign bliver næsten som den kollektion VG17 har i dag. Det betyder, at Glostrup skifter 
grundfarve fra rød/hvid til blå/rød/hvid. Vi håber, at ikke mindst svømmerne bliver glade 
for, at være ens til stævner og føle at ALLE svømmere har en tilknytning til både GSK 
og VG17.  

Flere VG17 svømmere har opnået gode resultater, mange kvalificerer sig til DM for år-
gangssvømmere, junior og senior. GSK har fået flere top-10 placeringer til DM årgang 
og DM junior. Og hvem ved måske rammer de medaljeskamlen næste år.  

I december deltog 20 svømmere i DM for hold i 2. division på hjemmebane i Nørre-
gårdshallen, da VG17 (Vest og GSK) var værter. De kom ikke hjem med guld i år (vandt 
guld i 3. division 2018), men der var god svømning og høj stemning i hallen.  

 

Aktiviteter  

• Glostrup Parkstafet 
I 2019 fortsatte vi det gode samarbejde med hovedsponsoren Glostrup Shop-
pingcenter. Glostrup Kommune brugte igen i år arrangementet, som årets ”som-
merudflugt” og de deltog med mange både løbe- og Power Walkhold.  
 
Der deltog godt 215 hold og vores svømmere var også klar ved startstregen. In-
tersport og Sport 24 gav gratis løbesokker til deltagerne mod bytte af deres start-
nummer. JONAS flytteforretning sørgede for speakerpodiet i form af den store 
flyttebil og Frandsen El stod for de festlige hoppeborge. Rema 1000 og Cafe Dal-
vangen leverede indhold til madposerne til gode priser. Sallie´s on Weels kom 
med deres originale mobile burgerbar, Glostrup Shoppingcenter sørgede for læk-
ker kaffe fra den rullende kaffebar og Glostrup Forsyning stod igen for afhentning 
af skrald. Tak til alle for deres støtte.   
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• Sponsorstævne 
Lørdag den 21. september 2019 afholdte GSK årets sponsorstævne sammen 
VEST Brøndby i Glostrup Svømmehal. Dagen startede tidligt med fælles fotogra-
fering. Der deltog ca. 45 svømmere fra GSK, som tilsammen svømmede næsten 
120.000 meter.  
 
Der var morgenmad, grillpølser og lotteri, og om aftenen blev der afholdt fælles-
spisning i lokalet under Glostrup Bibliotek.  
 

• Stævner 
Vi har i 2019 afholdt to større stævner. Glostrup Forårscup i maj måned med 9 
klubber og Adventstævnet d. 1. december også med 9 deltagende klubber. 
Begge stævner havde fin tilslutning og til Adventstævnet måtte vi desværre af-
vise flere klubber. Vi tjener penge på at afholde stævnerne, og derfor har vi brug 
for at flere melder sig til at være stævneleder, planlægning, afvikling mv., så vi 
kan sikre denne indtjening til klubben.  
 

Først vil jeg sige stort tak til alle de frivillige, som har bidraget til de nævnte arrange-
menter. Uden disse indtjeningsaktiviteter kan vi ikke drive en konkurrenceafdeling og i 
sidste ende vil det betyde væsentlige kontingentstigninger i K-afdelingen. 

Samarbejde med Glostrup Fritidscenter og kommune 

Bestyrelsen har løbende en dialog med Glostrup Fritidscenter (GFC) vedrørende den 
daglige gang og forholdene i svømmehallen. Vi indmelder ønsker om udstyr til svømme-
hallen samt ønsket om en ny svømmehal på den lange bane. I efteråret 2019 er der ble-
vet installeret nye skabe og indgangssystem med elektroniske armbånd. Det giver en 
del ekstra administration for medlemsregistret/John, men vi forsøger at finde en nem-
mere procedure i 2020.  

Det er ikke nogen nyhed, at vi mangler vandtid til at drive en tidssvarende svømmeskole 
og konkurrence/eliteafdeling i klubben. Flere nabokommuner bygger nye svømmehaller 
og dermed forbedrer faciliteterne. Vi skal derfor blive ved med at arbejde for mere vand-
tid også i form af en ny svømmehal på den lange bane, hvis vi skal overleve og sikre 
klubben fremadrettet.  

Som eksempel på den manglende vandtid, så svømmer vores talenthold med børn i al-
deren 10-12 år til 20.15/20.30, 4 gange om ugen. Det er ikke optimalt, hverken ift. træ-
ning eller skole. Men det er desværre de tider, vi kan tilbyde, når der kun er én svøm-
mehal i kommunen.  
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Afslutning 
 
For at en forening som GSK kan fungere, er det vigtig at vi fastholder og rekrutterer 
gode svømmetrænere samt har en stor gruppe frivillige, der driver aktiviteter, planlæg-
ger træningslejr, stævner mv.   

Jeg vil derfor først sige tak til alle Jer, der i 2019 har hjulpet til at afvikle klubbens aktivi-
teter. Også en stor tak til holdledere, officials, officialskoordinator, medlemsregistret, be-
styrelsen mv. for at drive både klubben og en stor del af aktiviteterne i GSK. 

En stor tak til vores støtteforening Vennerne for at støtte klubbens mange arrangemen-
ter. Ikke mindst økonomisk støtte til sociale arrangementer, træningslejre og ture. 

Til sidst vil jeg endnu engang opfordre jer til, at melde jer til bestyrelsen eller til at drive, 
planlægge eller være ansvarlig for en af de mange nævnte aktiviteter. Vi mangler ud-
skiftning på posterne, for at sikre, at vi kan drive og udvikle klubben videre ind i det nye 
årti.   

Til sidst i programmet takker vi vores æresmedlemmer. 

 

//Mette Dam Mikkelsen,  

Formand for Glostrup Svømmeklub 

 

 

 


