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Generalforsamling  
Onsdag den 10. februar 2021 kl. 19.00 (online) 
 

 
REFERAT 

 
       
1. Valg af ordstyrer: Tue Vestergaard Nielsen  

Valg af referent:  Mie Friche Christensen   
 
Valg af 2 stemmetællere: Torben Nielsen og Peter Koch Jensen  
 
Generalforsamlingen blev afholdt online via Teams, da nedlukning i forbindelse med 
COVID-19 ikke tillader, at man mødes. 
Ordstyreren konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og at dagsordenen 
følger vedtægterne. 
Det er konstateret, at der er stemmeberettigede deltagere nok til at generalforsamlingen 
er bindende. 
 
 

2. Formanden eller et medlem af FU aflægger beretning 
Formand Mette Dam Mikkelsen afgav beretningen for 2020. Se bilag. 
Hovedpunkter i beretningen var: 
- Et usædvanligt år med aflysninger grundet COVID 19. Dette har i høj grad påvirket 

hele klubben, både for svømmerne og bestyrelsen 
- Svømmeskolen blev efter bedste evne omstruktureret, så flest mulige 

svømmelektioner kunne gennemføres i perioden, hvor der var delvist lukket op for 
fritidsaktiviteter. 

- Konkurrenceafdelingen har også været hårdt påvirket af nedlukningen. Der var stor 
opbakning til at gennemføre mini-stævner under forandrede for forhold, mens der var 
delvist lukket op. Der gøres en stor indsats fra trænere i forhold til at lave online-
aktiviteter for svømmerne. Det er vanskeligt at fastholde motivationen. 

- Træningslejre blev gennemført. 
- Nyt tøj er kommet i denne sæson. 
- Bestyrelsen har lagt et stort arbejde i dialog med Glostrup Kommune. Der ønskes 

større forståelse for behovet for vandtid samt behovet for uddannede trænere. 
- Frivilligheden og opbakningen til klubben er meget vigtig – dette er en opfordring til 

alle om at deltage i klubarbejdet. 
- Tak til alle bidrag i 2020. Tak til æresmedlemmer og tak til vennerne. 

 
Der var ikke spørgsmål til årsberetningen 

 
 
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab 

Kasserer Maria Stoel Jørgensen fremlagde regnskab for 2020 samt budget for 2021.  
Se bilag. 
 
Spørgsmål: Egenbetaling 2021 er i budgettet højere end den var i 2019. Hvorfor? 
Svar: Egenbetalingen er budgetteret ud fra en forventning om, at konkurrenceafdelingen 
er fyldt op.  
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Der var ikke yderlige spørgsmål til regnskabet og budgettet. 
 
Regnskab og budget blev godkendt. 

 
4. Behandling af indkomne forslag. 
 
Ingen indkomne forslag.  
 
5. Valg: 
 
Bestyrelsen bestod i 2020 af: 

• Mette Dam Mikkelsen – Formand 

• Peter Koerver Schmidt - Næstformand 

• Maria Stoel Jørgensen – Kasserer 

• Signe Petersen - bestyrelsesmedlem 

• Kristian Dyhr - bestyrelsesmedlem 

• Josephine Ahm-Jantzen - bestyrelsesmedlem 

• Peter Koch Jensen - bestyrelsesmedlem 
 
Suppleant i 2020 var:  

- Mette Nygaard 
 

Revisorer i 2020 var: 

- Thomas Riise Johansen 

- Tue Vestergaard Nielsen 

 
Revisorsuppleant i 2020 var: 

- Niels Thor Mikkelsen  
 
På valg (for 2 år) er:  

- Mette Dam Mikkelsen – modtog genvalg  

- Maria Stoel Jørgensen – modtog genvalg 

- Peter Koch Jensen – modtog ikke genvalg 

 
Peter Koerver Schmidt udtræder af bestyrelsen og hans bestyrelsespost bliver derfor ledig 
for 1 år, da hans bestyrelsespost først er på valg i 2022. 
 
Som nye medlemmer til bestyrelsen i 2021 foreslås: 

- Vakant 2 år – ingen blev valgt 

- Vakant 1 år – ingen blev valgt  

 
Som nye suppleanter i 2021 foreslås (1 år): 

- Mette Nygaard blev genvalgt 

- Vakant – ingen blev valgt   
 

Revisor 2021:     
På valg (for 1 år) er: Thomas Riise Johansen - modtog genvalg 

Tue Vestergaard Nielsen - modtog genvalg 
 
Revisorsuppleant 2021:     
På valg (for 1 år) er: Niels Thor Mikkelsen - modtog genvalg 



 
 

 Glostrup Svømme Klub • Christiansvej 2 • 2600 Glostrup 

www.gskswim.dk 

 

 
Bestyrelsen skal jf. vedtægterne som minimum bestå af 5 medlemmer.  
Idet der mangler nye kandidater til at træde ind i bestyrelsen, består efter valg af netop 5 
medlemmer - Mette Dam Mikkelsen, Maria Stoel Jørgensen, Signe Petersen, Kristian Dyhr 
og Josephine Ahm-Jantzen.  
Der er et stort ønske om, at bestyrelsen får flere medlemmer. 
 
Bestyrelsen bad om, at der på generalforsamlingen gives mandat til, at der kan findes nye 
medlemmer til bestyrelsen i løbet af året. Dette uden at der skal afholdes ekstraordinær ge-
neralforsamling. 
 
Mandat hertil blev givet af generalforsamlingen. 
 
6. Eventuelt 
 

Spørgsmål: Glostrup Parkstafet – hvordan forestiller man sig denne afholdt? 

Planlægningen plejer at gå i gang i januar, når den skal afholdes i august, så det er 

afgørende at vide, om arrangementet skal holdes eller ikke. 

Svar: Bestyrelsen har ikke besluttet hvorvidt parkstafetten kan gennemføres. De næste 

udmeldinger fra myndighederne vil formodentlig give større klarhed, hvad dette angår. 

En evt. udsættelse kan være en mulighed. 

 

Spørgsmål: Salg af strømper – kan dette udvides til også at omfatte resten af 

svømmeklubbens medlemmer? 

Svar: God idé, men det vil være omfattende at organisere, da det allerede på nuværende 

plan er et stort koordineringsarbejde. Det vil ligeledes vanskeliggøres af, at der ikke er 

holdledere for holdene i svømmeskolen, der kan hjælpe med det logistiske arbejde i 

denne forbindelse. 

Svar: Der er tanker om at lave en bod i svømmehallen for salg af strømper, når der igen 

kan gennemføres aktiviteter, der kan understøtte dette. 

 

Spørgsmål: Hvordan rekrutteres nye svømmere til konkurrenceafdelingen, når det ikke er 

muligt at gennemføre de sædvanlige svømmeforløb for optagelse? 

Svar: Godt spørgsmål, som igen er vanskeligt at give et klart svar på, da ingen ved hvor 

længe nuværende restriktioner fastholdes.  

Der har i 2020 været et stort fokus på at styrke konkurrenceafdelingen i forhold til at 

fastholde og fylde afdelingen op. Alle gode intentioner ligger i dvale og tages op igen, når 

det igen bliver muligt at svømme. Når den tid kommer, vil der blive stort fokus på at få 

nye svømmere ind i konkurrenceafdelingen. 

 

Bestyrelsen takker afgående bestyrelsesmedlemmer for det gode arbejde for klubben. 

 

 

 

Godkendt af ordstyrer Tue Vestergaard Nielsen d. 14. februar 2021.  


