Referat
Generalforsamling, Ganløse Svømmeklub 7. september 2019 kl. 19 – 20
Dagsorden:
Pkt. 1 Valg til dirigent og mødeprotokol.
Pkt. 2 Beretning ved Idrætsformand Steffen Mattrup Lund-Hansen
Pkt. 3 Årsregnskab 2017 ved kasserer Ane Christiansen
Pkt. 4 Indkomne forslag
Pkt. 5 Budget og kontingent 2019 til orientering.
Pkt. 6 Valg til bestyrelse jf. § 7.1
Pkt. 6 Valg til revisor
Pkt. 7 Evt.

Ad 1: Formanden, Steffen, bød velkommen og foreslog Gert Olsen som dirigent og Stig Mundt som
referent. Det blev accepteret af de fremmødte.
Herefter tog Gert ordet og konstaterede at godt nok var der indkaldt til Generalforsamlingen i tide, men
ikke helt på den foreskrevne måde som angivet i vedtægterne. Så en løftet pegefinger til bestyrelsen om at
få styr på og rettet vedtægterne så de afspejler virkeligheden.
Det blev taget til efterretning.
Ad 2: Formanden berettede om året. Beretningen er vedlagt/kan ses på nettet
Ad 3: 2018 regnskabet: Vores medlemstal er steget lidt i forhold til 2017 (og er vist også gået yderligere op
her i 2019)
Vi søgte DGI fonden om midler til udstyr til vores nye undervisningskoncept og fik 25k til indkøb, hvilket
bl.a. har resulteret i rutsjebane, boogie boards, Paddle boards, ”Rullepølse” mv.
Vores nye undervisningskoncept og særlig holdfordelingen skar ned på undervisningstimerne og dermed
lønudgifterne, til gengæld gik det ud over voksensvømningen
Vi afholdt 3 kurser for vores instruktører på Metalskolen i vores nye temabaserede undervisningskoncept
som Julie og Cecilie udarbejdede.
2018 gav en overskud på driften på ca. 70k. Kasseren nævnte igen at hun manglede adgang til
opsparingskontoen for at kunne tjekke beløbene her.
Gert henstillede til Bestyrelsen at få underskrevet regnskaberne iht vedtægterne (ok )
ellers er regnskabet vedlagt/kan ses ”på nettet”?
Ad 4: Alle tilstedeværende stemte for bestyrelsens forslag om en extraordinær generalforsamling
Ad 5: Budget var ikke udskrevet på papir, men var det samme som sidste år. Grundet det pæne og
overraskende overskud vil kontingentet som udgangspunkt blive fastholdt, men bestyrelsen har mulighed
for justeringer hvis der fx er ændringer i indhold eller nye hold der oprettes.
Ad 6: Ane, Stig og revisor Niels var på valg Ane modtog ikke genvalg, Stig modtog genvalg og det gjorde
Niels også. Peter (Julies mand) blev valgt til revisor suppleant.
Som ny til kasserposten blev Emina m_emina7@hotmail.com valgt
Ad 7: Bestyrelsen takkede Ane for sit store arbejde og tilknytning til klubben igennem mange år. Der var
blomster og gavekort, takketale og kram. Vi håber at se dig igen indimellem og på vores svømmehold 
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Beretning 2018/2019 i Ganløse SK
Ganløse-badet var for 2. år rammen for en fantastisk sæson med GSK´s nye
undervisningskoncept
2019 sæsonens store planlægningsarbejde var at få justeret erfaringerne fra 2018, og tilrettelægge et
program i svømmebadet med vores succesfulde undervisningskoncept med temaer i ca. 4 uger adgangen.
Samtidigt for 4. år i træk gik Egedal kommune i gang med renoveringen af bassinet, som blev det næst
meste omfattende i hele badet historie. Arbejdet omfattede 6 måneders arbejde med sikring af bassinet
med en holdbar løsning med fliser fremfor maling hvert år. Regionens embedslæge havde pålagt Egedal
Kommune forbud mod brug af maling, som de sidste 3 sæsoner var blevet opløst i vandet i løbet af
sæsonen. Tidsplanen blev overholdt så sæsonstarten i uge 20 kunne gennemføres til ONS den 15. MAJ.
Klubben havde forinden allerede ansat vores instruktører, og der blev i år igen trykt et helt nyt
svømmeprogram. Det blev husomdelt primo i APR i Ganløse, Knardrup, Søsum, Toppevad, Buresø og
Slagslunde.

Vinterens arbejde i Bestyrelsen
Efter sidste sæsons evalueringsmøde sammen med instruktørstaben i september og generalforsamlingen
i august tog bestyrelsen fat på de mange arbejdsopgaver. Bestyrelsesmedlem Cecilie Stougaard afgik
pga. barselsorlov. Heldigvis tog vores nye bestyrelsesmedlem Caspar Henriksen hurtigt fat i mange af de
ansvarsområder, som tidligere havde ”haltet” en del bla. kommunikation, klubmodul, opsætning af
sæsonprogram med hold og tilmelding.
Formanden blev også internt hædret med sit mindst 25 års jubilæum som Formand for GSK på
evalueringsmødet i september og senere på et bestyrelsesmøde. Han havde også selv sørget for massiv
presse omtale i Frederiksborg Amts Avis.
GSK´s årshjul/rytme er, at i svømmesæsonen er vi i drift-mode, og i vintersæsonen har vi begrænset
overskud til udvikling og ideudvikling. Vi var meget begunstiget i efteråret af, at vi fik tilført en ressource
med Peter Stougaard, som arbejde ad hoc med et saunaprojekt i mellemrummet mellem omklædning 4
og 5 i hallen. Det er blevet lavet et flot projekt og indhentet tilbud. Samtidigt blev der udarbejdet
ansøgninger til Nordea Dk fonden, TrygFonden og DIF/DGI´s Foreningspuljen. Det lykkes desværre ikke at
få nogle positive tilbagemeldinger så der er ikke økonomisk baggrund for at gennemføre projektet. Al
afklaring med kommunen lader heller ikke til at blive en nem sag!!!
Spørgsmål kan rettes til:

Idrætsformand
Steffen Mattrup Lund-Hansen
Byåsen 4, Ganløse.
Tlf. 48-184370/21-836975
steffen@ganlose-svom.dk

Kasserer
Ane Christiansen Warncke
Engbovej 63, 2610 Rødovre
Tlf. 51-922837
apc@hotmail.dk.
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Projektet ”Oasen” i Ganløse ligger også stadigvæk i skuffen og savner en finansiering. Projektet
indeholder saunahytte (I stil med Lynæs badeklub), udvidelse af omkringliggende udendørsareal, en
spansk trappe til ophold og solbadning. En løsning kunne være, at tage en dialog med Lokale &
Anlægsfonden. Det kræver dog, at Kommunen går ind i projektet efter princippet ”en krone for en krone”.
Af øvrige projekter som har optaget bestyrelsen gennem vintersæsonen er:
- Overtagelse af skolesvømningen efter model i Helsingør Svømmehal (Helsingør kommune)
- Overtagelse af de offentlige svømning efter Furesø-modellen i Farum Svømmehal (Furesø
Kommune).
- Aqua-camps Svømmeunionens koncept med uges svømning/aktivitet.

Undervisningskoncept og kick off kursus for alle instruktører
I efteråret 2017 udarbejdede bestyrelsens uddannelsesudvalg et nyt undervisningskoncept med moduler
fordelt med temaer med standard øvelser og udstyr. For at udrulle det nye koncept afholdte vi 4 kurser for
instruktørerne og bestyrelsen på Metalskolen i Jørlunde. Der var i 2019 planlagt en kursus-række med
genopfriskning – men som måtte aflyses pga. manglende instruktør ressource. I stedet for blev der
sammensat en light udgave på kick off kurset den 12. maj.

Projekt med renovering af Ganløse Svømmebad og driftsstop
I december 2018 blev der på fordelingsmødet drøftet sæsonstart, klargøring og renovering af badet.
Det blev hurtigt klart, at et omfattende renoveringsarbejde kunne betyde en forsinket sæsonstart. Det
blev heldigvis ikke aktuelt, og kommunen holdt den officiel åbning den 15. maj uden klubbernes
tilstedeværelse.
Takket været al den nye teknik i vandbehandlingsanlægget, havde har vi kun haft et driftsstop med klor
cirkulationspumpen, og morgensvømningen blev aflyst den pågældende dag.

Kick off instruktør samling gennemført
Den 12. maj blev der afholdt kick off session for instruktørerne i Ganløse desværre uden vandtid grundet,
at kommunen ikke ville give vandtid til GSK før sæsonstart den 15. MAJ.
Der blev i stedet for arbejdet med genopfriskning af undervisningskonceptet, præsentation af fastlagte
sæsonplaner samt afholdt et 3 timers ERC førstehjælpskursus med Puk og John som instruktør.

Livredder-prøver
Da kommunen ikke vil samarbejde med vedr. omkring tildeling af vand tid i weekenden før første
undervisningsdag, blev aflæggelse af livredder bassin prøver henlagt til FRE den 24. MAJ. Alle instruktører
og nogle medlemmer af bestyrelsen bestod prøven. Laksen bidrog med dommer ressourcer.
Spørgsmål kan rettes til:

Idrætsformand
Steffen Mattrup Lund-Hansen
Byåsen 4, Ganløse.
Tlf. 48-184370/21-836975
steffen@ganlose-svom.dk

Kasserer
Ane Christiansen Warncke
Engbovej 63, 2610 Rødovre
Tlf. 51-922837
apc@hotmail.dk.
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Svømmesæsonen 2019
Planlægningen af svømmesæsonen 2019 startede den 11. dec 2018 med afholdelse af fordelingsmøde
sammen med kommunen og alle brugerne/foreningerne. Generelt en positiv tendens og tiderne blev
tildelt, så svømmeprogrammet for 2019 kunne planlægges i samarbejde med GTC.
Der blev taget udgangspunkt i erfaringerne fra 2018-sæsonen med en intensiv svømmeskole med temaer
henover sæsonen. Hvert tema har en varighed på 4 uger. Desuden blev der lavet en helt ny bassinplan for
at reducerer timeforbruget, da økonomien ikke tillader samme antal timer/uge.
Det lykkes derimod ikke, at forlænge sæsonen for 3. gang i badets 48. årlige historie er rekord lang på 20
uger.
Det har til trods for alle de mange gode tiltag og massiv omtale / reklame i Pressen, på FB sites og
hjemmesider ikke givet et tilfredsstillende antal medlemmer. Medlemsmæssigt ligger klubbens
medlemstal på niveau som i midten af 1990´erne. Det er en helt usædvanlig situation med et topmoderne
i stand sat svømmeanlæg, hidtil største og bedste instruktør-stab i nyere tid – og så få medlemmer. Efter
den katastrofale sæson i 2015 og lidt fremskridt i 2016, 2017 og 2018 bliver 2019 sæson heldigvis et skridt i
den rigtige retning med ca. 220 medlemmer. FamilieSvømningen og MorgenSvømningen har i 2019
oplevet et comeback med en større tilslutning. Bla. har familiesvømningen nu 18 familier tilmeldt.
MorgenSvømningen har 15 tilmeldte.

Instruktør-staben
For første gang gennem flere år slog en intensiv rekrutteringsstrategi igennem med en ansættelsesrunden
i januar, hvor 15 instruktører blev ansat.
Instruktørteamet i 2019 har bestået af: Anna, Caroline, Maria, Mathilde, Simone, Casper, Nicklas, Amalie,
Ida, Jasmin, Mia, Sille, Jonas, Mads og Oliver.
Instruktørteamet deltog i en flot tilrettelagt julefrokost / indkitnings event i Herlev med co-cart, møde, tøj
og fælles julefrokost.
Mange af instruktørerne har forberedt sig ved at gennemgå uddannelse med deltagelse på kurser hos
Dansk Svømmeunion.
Hen over sæsonen har vi også haft nedsat en række ad hoc instruktør arbejdsgrupper, som har udviklet
nye diplomer og tilrettelagt program for GanløseByNight.
2019 bød også på en ny kollektion af instruktørtøj og badetøj i det kendte GSK design.

Ganløse Biatlon
I maj har vi sammen med Ganløse Skytteforening udviklet et nyt stævnekoncept med en biatlon
konkurrence bestående af svømning og skydning. Der blev afholdt generalprøve på stævnet den 29/6 med
stor succes. Og stævnet skulle være afholdt fredag den 16/8, men pga. kun 3 tilmeldte blev stævnet aflyst.
Vi håber, at det kan lykkes at få tilstrækkelige mange deltagere med – så det kan gennemføres i 2020.
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Ganløse By Night
Den sidste fredag i august er efterhånden blevet en tradition med at holde ”åbent hus” i svømmebadet i
forbindelse med GanløseByNight. I år har arbejdsgruppen sammensat et meget spændende program,
som vi alle glæder os meget til at deltage i. Der kommer efterhånden flere og flere ned i svømmebadet
sammen med deres familier og venner.

Fonde og puljer
Ganløse SK har gennem de sidste ca. 20 år haft bevågenhed fra Idrættens Venner – og har således haft
vores faste opgaver med klargøring og nedrigning af Kræmmermarked i den første weekend i maj.
Klubben modtager et pænt store tilskud fra Idrættens Venner hvert år. Midlerne der skal bruges til
aktiviteter, som flest børn og unge får gavn af, er bla. brugt til vores store badedyr, klubvåddragter,
musikanlæg og undervandshøjtaler.

Klubvåddragter
Klubben har som den første klub i Danmark fået fremstillet og designet egne klubvåddragter til alle
medlemmer i alderen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8 år. Dragterne er fine ”Ganløse-grøn” med klublogo – og er
personlig ejendom. Erfaringerne i den daglige svømmeundervisning viser særdeles gode resultater. Der
bestilles som regel nye dragter ca. hvert 3. år. I maj modtog vi ca. 300 dragter.

Ganløse-badet rammerne for TV udsendelser
To gange i løbet af 2019 sæsonen var Ganløse Svømmebad rammerne om TV optagelser. Første gang i
maj, hvor DR TV udsendelsen ”Alle mod en” optog et afsnit i Ganløse Svømmebad.
Næste gang hvor Ganløse Svømmebad, hvor i centrum var mandag den 29/7, hvor TV2 Lorry sendte
udsendelse direkte ”Sommer Lorryland” om Egedal Kommune. Svømmebadet fik rigtigt god omtale, og
både Svømmeklubben og den offentlige svømning fik meget omtale.

Fremtiden
Det er vores håb, at der i fremtiden bliver valgt flere frivillige ind i svømmeklubbens arbejde – således, at
der kan blive løftet flere aktiviteter udover blot den daglige ”drift”.
Svømmebadet kan efter flere omfattende reparation nu opfylde de nye normer for vandbehandling, og
fremstår som et indbydende anlæg (bassinmæssigt) med solfanganlæg på hallens tag.
Vi skal også forsat have et meget stort lobby arbejde og Foreningen Badevennerne er formeldt nedlagt,
og vi har overtaget et mindre beløb fra dem.
Afslutningsvis en stor tak til min bestyrelse, som arbejder med stort engagement for at få driften af GSK
til at være så optimal som overhovedet muligt.

Idrætsformand
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