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Generalforsamling  
Søndag den 28. januar 2018 kl. 16.30 
 

 
 

REFERAT 
 

 
1. Valg af ordstyrer  Peter Koch Jensen  

Valg af referent  Rikke Skov Grell 
Valg af to stemmetællere Lars, Per 
 

Ordstyreren gav ordet til næstformand, Claus Hørning. Claus læste følgende op: 
 
Kære alle 
Det er med stor ærgrelse at GSK Bestyrelse bliver nødt til at aflyse efterfølgende punkter på 
dagsorden, og henviser til den ekstraordinære Generalforsamling der vil blive indkaldt til, 
med afholdelse inden den 20. februar, og med min. 14 dages varsel på mail. 
 
Begrundelsen for aflysning er: 
Regnskabet har ikke været muligt at færdigbehandle op til Generalforsamlingen, hvorfor års-
regnskabet for 2017 ikke er blevet underskrevet af GSK Bestyrelse.  
I forbindelse med sidste års udskiftning på kasser posten, blev bogføringspraksis ændret, 
hvorfor bestyrelsen har behov for mere tid til gennemgang af regnskabet. 
Eftersom regnskabet ikke er blevet underskrevet, kan vi ikke vælge ny bestyrelse, idet det så 
vil være dem der skal underskrive årsregnskab for 2017. Dette mener vi ikke er ansvarligt, og 
kan ikke pålægges ny bestyrelse. Endvidere vil en gennemgang af beretning muligvis kunne 
give spørgsmål af økonomisk karakter, som vi med selvsamme begrundelse, ikke vil kunne 
gå i dybden med at besvare. 
Det er med beklagelse at denne beslutning træffes, men vi mener den er nødvendig. – Den 
primære udfordring har været at udarbejde et regnskab der er sammenligneligt med sidste 
år. Det skal bemærkes at der ikke er mistanke om uregelmæssigheder, og at der forventes et 
overskud på regnskabet. 
Ovenstående beslutning er truffet i overensstemmelse med vores revisor, Thomas Johans-
sen. 
Vi håber på jeres forståelse, og håber I vil komme til vores kommende ekstraordinære Gene-
ralforsamling. 
 
Dato for ekstraordinær Generalforsamling blev sat til torsdag d. 15. februar. 
 
Spørgsmål fra Trine Østerby: Spørgsmål om tidspunkt i uge 7, hvor en del har vinterferie.  
Svar: Der skal være 14 dages varsel, inden d. 20. februar og ikke i uge 8, hvor Glostrup 
Kommune generelt har vinterferie. 
 
Jakob Kruse Enemærke foreslog at Generalforsamlingen blev suspenderet i 10 minutter, 
således at medlemmerne kunne overveje, hvad de ville gøre.  
Herefter forlod bestyrelsen samt ordstyrer mødelokalet og gik i klublokalet. 
Generalforsamlingen blev genoptaget efter enighed om, at der ikke er tale om en aflysning af 
den ordinære generalforsamling, men at punkt 3 (godkendelse af regnskab) og 5 (valg til be-
styrelsen) udskydes til den ekstraordinære generalforsamling. Der blev foretaget en uformel 
snak om, hvem der evt. gerne ville opstille til bestyrelses- samt div. udvalgsposter. 
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Ordstyreren gav ordet til kasserer - Casper Larsen der forsikrede at der ikke var grund til pa-
nik i forhold til regnskabet. Tidspresset skyldes praksisændring i forhold til 2016, hvor netto-
princippet blev brugt, men hvor der i 2017 regnskabet var blevet benyttet brutto-metode i for-
hold til indtægter og udgifter i klubben. 
 
2. Bestyrelsens beretning for 2017 

Næstformand Claus Hørning afgav beretning for 2017. Se separat dokument. 
 
 

3. Regnskab for 2017 fremlægges på ekstraordinær Generalforsamling d. 15. februar 
2018. 
 

4. Behandling af indkomne forslag:  
Forslag til ændring af vedtægter: 
 
4.1. §1 Foreningens navn er Glostrup Svømmeklub, i daglig tale kaldt GSK. Foreningen 

kan endvidere anvende binavnet VAT Cph – GSK. Foreningens hjemsted er Glos-
trup Kommune.  
Forslås ændret til: Foreningens navn er Glostrup Svømmeklub, i daglig tale kaldt 
GSK.  
Forslaget blev vedtaget ved håndsoprækning med over 2/3 for vedtagelse. 
 

4.2. §5 Følgende sætning foreslås slettet: 
Formand for triathlonudvalg vælges for 2 år ad gangen og er samtidig medlem af be-
styrelsen. 
Forslag blev vedtaget ved håndsoprækning med over 2/3 for vedtagelse. 
 

4.3. Jacob Kruse Enemærke savnede formalia i forbindelse med afstemning. Hvordan 
sikrer bestyrelsen, sig at alle er stemmeberettigede i lokalet?  
Svar: De seneste år har det ikke været kutyme at afkrydse alle fremmødte til gene-
ralforsamling, der har bestyrelsen heller ikke i år vurderet det nødvendigt. Bestyrel-
sen tager det dog til efterretning at foretage en registrering af de fremmødte igen. 
 

5. Valg: Udskudt til ekstraordinær Generalforsamling d. 15. februar 2018. 
 
Uformel snak om følgende personer der ønsker at opstille til bestyrelsen: 
Martin Egholm (Rasmus T1) 
Josephine Ahm-Jantzen (Jonathan T2) 
Casper Thøgersen (Anders T1) 
Louise Rosenkranz (Regitze T1) 
Peter Koch Jensen suppleant 
Thomas Johansen - revisor 
 

6. Evt.  
6.1. Frivillige til udvalgsarbejde: Jane (T1) ville gerne være med i USA og Parkstafet-

udvalget. 
 

6.2. Diskussion vedr. kontingentforhøjelse ved sæsonstart i august for konkurren-
cesvømmerne. 
Spørgsmål: Hvorfor er kontingentændring ikke på generalforsamlingen? 
Svar: I følge vedtægterne er det bestyrelsen der fastsætter kontingentet. 
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Spørgsmål: Størrelsen af prisstigningen har overrasket medlemmerne. Man mang-
lede en ekstraordinær generalforsamling til beslutning om kontingentforhøjelse.  
Svar: Kontingent er ikke en del af generalforsamlings beslutning.  
Spørgsmål: 2017 budget blev godkendt ved generalforsamlingen, hvordan kan man 
så ændre kontingent i midten af året?  
Svar: Ensretning af priser i nyt elitesamarbejde samt forventning om stigning i om-
kostninger pga. fremtidig betaling for vandtid i alternative svømmehaller, da der ikke 
er nok vandtid til konkurrencesvømmerne i Glostrup Svømmehal. 
Spørgsmål: Kan rate 2’s forfald udskydes til efter den ekstraordinære generalforsam-
ling. 
Svar: Ja. 
 
Bestyrelsen tager processen til efterretning og finder en bedre måde at gøre det på. 
Det blev endvidere nævnt at forhøjelsen i 2017 blev valgt frem for at tage tilskud væk 
fra træningslejrene. 
 

6.3. Savner referater af bestyrelsesmøder. Bestyrelsen kan generelt ikke sende refera-
ter ud, da de kan indeholde fortrolig info. Bestyrelsen vil dog overveje at sende info-
brev ud i løbet af året, med info om, hvad der sker i bestyrelsesarbejdet. 
 

6.4. Plan frem mod ekstraordinær Generalforsamling. Bestyrelsen får regnskabet på 
plads med underskrifter. Hvis det ikke nås vil der blive givet besked på mail inden 
den ekstraordinære Generalforsamling. 
 

6.5. Gregers Jungersen fremlagde forhåndsinfo om Berlinturen til Pinse.  
Pernille spurgte ind til, om VEST Brøndby og Glostrup kan stille op i samlede hold-
kapper. Det mente Gregers, godt kunne lade sig gøre. Tilskud fra klubben til GSK 
svømmere betyder en pris på omkring 700 - 800 kr.pr. deltager (svømmere som 
voksne/forældre), men det afhænger af om busserne bliver fyldt op, så prisen kan 
ændre sig.  
Kan man køre derned selv? Ja, det er muligt.  
Udsendelse af info afventer afklaring af buspriser samt VEST Brøndby tilskud til de-
res medlemmer. 

 
 
Efter generalforsamlingens afslutning var der uddeling af pokaler, ved K-trænerteamet. 


