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Ganløse svømmeklub – Generalforsamling 25. september 2020 

Dagsorden: 

Pkt. 1 – Valg til dirigent og mødeprotokol 

Pkt. 2 – Beretning 2020 ved Idrætsformand, Steffen Mattrup Lund-Hansen 

Pkt. 3 – Forelæggelse af det reviderede regnskab 2019 til godkendelsen, ved kasserer Emina Gvozdar 

Pkt. 4 – Indkomne forslag, behandling af bestyrelsens om vedtægtsændringer 

Pkt. 5 – Fremlæggelse af budgetforslag og fastsættelse af kontingent 2021 

Pkt. 6 – Valg til bestyrelse, revisor og revisorsuppleant jf. §7.1 

Pkt. 7 – Evt.  

 

Pkt. 1 – Valg til dirigent og Mødeprotokol 

Dirigent: Gert Olsen 

Mødeprotokol: Troels Berthou Johansson 

Generalforsamlingen er lovligt indkaldt, med kommentarer. 

Det er svært at finde dato for udsendelsesdato på indkaldelsen til generalforsamlingen. Husk at sætte dato 

på denne til næste gang. 

 

Dirigenten starter med at byde velkommen og samtidig indskærper han overfor bestyrelsen, følgende: 

- Husk at sætte datoer på indkaldelse til generalforsamling, så lovlig indkaldelse kan dokumenteres 

- Overhold klubbens egne vedtægter – Det gælder for generalforsamlingens dato + overholdelse af 

dagsordenen som er angivet i vedtægterne 

Der er ingen tilstedeværende som har medbragte fuldmagter. 

 

 

Pkt. 2 – Beretning 2020 ved Idrætsformand, Steffen Mattrup Lund-Hansen 

Det er en lang beretning i år, grundet Covid-19 og de udfordringer som det har givet. Men der er også 

andre punkter i beretningen som er mere positiv læsning, som; Kompetenceudvikling af instruktørstaben, 

tildeling af corona-hjælpepakker, tilskud fra fonde og puljer, mere kommunikation i pressen og facebook + 

vores seneste svøm langt arrangement. 

Beretningen er vedlagt dette referat. 

 

Ingen spørgsmål til formandens beretning. 

 

Pkt. 3 – Forelæggelse af det reviderede regnskab 2019 til godkendelsen, ved kasserer Emina Gvozdar 
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Regnskabet er godkendt af revisor medfølgende forbehold: 

Økonomien må ikke fortsætte med underskud. 

(Kassebeholdningen på 4.035 kr. mangler. Det kan skyldes nogle forkerte adm. Transaktioner og muligvis en 

manglende overdragelse fra den tidligere kasserer?) – Dette punkt er ordret hvad revisor har skrevet i 

mailen til Emina. Det er vel vores godkendelsestekst ift. dette referaft? 

Regnskabet er godkendt på generalforsamlingen. 

 

Dirigenten påpeger overfor bestyrelsen, følgende: 

- Regnskabet skulle have været ude hos bestyrelsen før generalforsamlingen og det skulle have 

været vedlagt indkaldelsen til generalforsamling ifølge klubbens egne vedtægter. 

- Regnskabet skal foreligge til generalforsamlingen med bestyrelsens underskrifter. 

- Generelt så skal klubbens vedtægter og love følges. 

Regnskabet skal have bestyrelsens underskrifter for at blive godkendt ifølge klubbens egne vedtægter. 

Regnskabet er underskrevet på mødet. 

Regnskabet er vedlagt dette referat. 

Hovedpunkter fra regnskabet: 

- Negativt resultat for året på 42.862,04 dkr. 

- Stor udgiftspost på indkøb af våddragter på 129.439,62 dkr. 

- Generelt overskud på GSK’s konti – Nuværende egenkapital er på over 230.000 dkr. 

 

Pkt. 4 – Indkomne forslag, behandling af bestyrelsens om vedtægtsændringer 

Der er ingen indkomne forslag.  

Bestyrelsens forslag og vedtægtsændringer behandles på den ekstra ordinære generalforsamling, som 

afholdes umiddelbart efter generalforsamlingen. 

 

Pkt. 5 – Fremlæggelse af budgetforslag og fastsættelse af kontingent 2021 

Kontingent og budget fortsætter som året 2020.  

Hovedårsag til status quo, er den ekstraordinære situation som Covid-19 er skyld i.  

 

Pkt. 6 – Valg til bestyrelse, revisor og revisorsuppleant jf. §7.1 

På valg er: 

Formand: Steffen Mattrup Lund-Hansen Modtager genvalg 

Medlem: Julie Dohn  Modtager genvalg 

Medlem: Caspar Henriksen  Modtager ikke genvalg 

Medlem: Troels Berthou Johansson Modtager genvalg 
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Revisor: Niels-Kristian Gleerup Modtager genvalg 

Revisorsuppleant: Peter Dohn Modtager genvalg  

Caspar træder ud af bestyrelsen, men stiller sig til rådighed for GSK’s bestyrelsen, hovedsageligt ved 

opgaver vedrørende Klubmodul, holdopsætning og sæsonopsætning) 

 

Pkt. 7 – Evt. 

Maja, klubmedlem: 

I har gjort et skide godt stykke arbejde på trods af omstændighederne – De unge mennesker ved bassinet 

er meget søde til at byde velkomne og på drop-in justerer de behovet for plads i bassinet hvis der er mange 

mennesker. Stor ros til de unge mennesker. 

 

Ganløse Svømmeklub er ikke bare en svømmeklub! Det er meget mere! 

 

Steffen, formand: 

Ganløsebadet er åbent fordi der bliver lagt så meget energi. Det bliver anerkendt fra kommunens side. 

Vi bestræber os på at have en bedre planlægning af sommerkurser til sæson 2021. 

Maja, klubmedlem: 

Hundeluftningen kan kombineres med uddeling af info – evt. sommerkurser, som i år skete med kort varsel. 

Maja stiller meget gerne op til uddeling, hvis al materiale udleveres. 

 

Forslaget er noteret og bestyrelsen tager vældig godt i mod det. 

 

 

Ganløse Svømmeklub – Bestyrelsesmedlemmer: 

Formand: Steffen Mattrup Lund-Hansen  (På valg i lige år) 

Kasserer: Emina Gvozdar   (På valg i ulige år) 

Medlem: Stig Mundt  (På valg i lige år) 

Medlem: Julie Dohn  (På valg i lige år) 

Medlem: Caspar Henriksen  (Trådt ud i sept. 2020) 

Medlem: Lars Jespersen  (På valg i ulige år) 

Medlem: Troels Berthou Johansson (På valg i lige år)  

Revisor: Niels-Kristian Gleerup (På valg hvert år) 

Revisorsuppleant: Peter Dohn (På valg hvert år) 



GANLØSE SVØMMEKLUB 
3660 Stenløse – Stiftet 1972 
Bank: Nordea Stenløse afd. reg.nr. 1345 - konto 8975329160 
Medlem af: 
DGI Nordsjælland under Danske Gymnastik & Idrætsforeninger 
Dansk Svømmeunion under Danmarks Idræts-Forbund

 

Spørgsmål kan rettes til: 

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

Kasserer 
Emina Gvozdar 
Lyngevej 10, Ganløse  
3660 Stenløse 
m_emina7@hotmail.com.  
 

 

 

Ganløse Svømmeklub - Bestyrelsen.     Ganløse 25. SEP 2020 
Byåsen 4, Ganløse, 3660 Stenløse 
Tlf. 48-184370/21-836975. 

 
 

Beretning 2019/2020 i Ganløse SK 
 
Ganløse-badet var for 1. gang rammerne for en fantastisk sæson reguleret efter Covid19 
guidelines fra sundhedsmyndighederne.  
2020 sæsonens store planlægningsarbejde var at få opstartet svømmesæsonen midt under Covid19. For 
første gang nogensinde var det lykkes kommunen, at får klargjort svømmebadet således, at det kunne 
åbne den 1. maj. Det lykkes efter utallige møder, at få åbnet svømmebadet mandag den 15. juni – 6 uger 
efter den planlagte sæsonstart.  
Klubben havde forinden allerede i januar og februar ansat vores instruktører, og der blev i år igen trykt et 
helt nyt svømmeprogram. Det blev husomdelt primo i marts i Ganløse, Knardrup, Søsum, Toppevad, 
Buresø og Slagslunde. 

 
Vinterens arbejde i Bestyrelsen  
Efter sidste sæsons evalueringsmøde sammen med instruktørstaben i september og Yoga julefrokost 
komsammen i november og generalforsamlingen i august tog den nye bestyrelse fat på de mange 
arbejdsopgaver. De ny indvalgte bestyrelsesmedlemmer tog fat på de mange ansvarsområder, som 
tidligere havde ”haltet” en del bla. kommunikation. 
 
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 bestyrelsen fik tilført flere 
ressource. Til kommunes mesterskabs overrækkelser den 5. november lykkes det desværre ikke at erobrer 
1. pladsen til kommunes hæderspris. I tæt opløb med Ølstykke Gymnastik Forening blev det til en meget 
flot 2. plads på baggrund af Julies meget flotte indstilling, som blev læst op af formanden for Kultur og 
Erhvervsudvalget. 
  
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: 
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- SjovSommerVandSport aktiviteter. En række temakurser for 
børn i sommerferien.   

 
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 2020 planlagt en kursus-række med 
genopfriskning – men som måtte aflyses pga. Covid19 situationen. I stedet for blev der sammensat en 
light udgave på kick off kurset fredag den 12. juni og onsdag 17. juni. Med førstehjælp, prøveaflæggelse og 
1. del af efteruddannelse indenfor undervisningskonceptet. 
2. del af efteruddannelse indenfor undervisningskonceptet blev afholdt den 5. august, og de to 
efterfølgende uger med mentor opfølgning og evaluering på bassinkanten. 
 
Projekt med renovering af Ganløse Svømmebad og driftsstop 
I december 2019 blev der på fordelingsmødet drøftet sæsonstart, klargøring og renovering af badet. 
Det blev hurtigt klart, at et renoveringsarbejde kunne betyde en forsinket sæsonstart, da reservedele ikke 
kunne fremskaffes. Det blev heldigvis ikke aktuelt, og kommunen ikke kunne holde den officiel åbning 
den 1. maj. Styringen af vandtemperaturen voldte problemer i den første uge, da printkort til reguleringen 
af varmt vand skulle skaffes og monteres.  
 
Takket været al den nye teknik i vandbehandlingsanlægget, havde har vi kun ét enkelt driftsstop med 
fækalie udslip og aflysning den pågældende dag. 

 
Kick off instruktør samling gennemført 
Den 1. februar blev der afholdt kick off session for instruktørerne i Ballerup Bowling og fællesspisning. Der 
blev arbejdet med de fælles mål i klubben, gennemgang af sæsonens program samt praktisk tøjprøvning. 
Ca. 15 deltog i alt. 
 

Livredder-prøver 
Da kommunen ikke vil samarbejde med vedr. omkring tildeling af vand tid i weekenden, blev aflæggelse 
af livredder bassin prøver henlagt til FRE den 12. juni – da badet åbnede den 10. juni besluttede vi, at 
udskyde første undervisningsdag til mandag den 15. juni. Alle instruktører bestod prøven. 
 

Svømmesæsonen 2020 
Planlægningen af svømmesæsonen 2020 startede den 10. december 2019 med afholdelse af 
fordelingsmøde sammen med kommunen og alle brugerne/foreningerne. Generelt en positiv tendens og 
tiderne blev tildelt, så svømmeprogrammet for 2020 kunne planlægges i samarbejde med GTC. 
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Der blev taget udgangspunkt i erfaringerne fra 2019-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. 
Efter retningslinjerne for afvikling af svømning under Covid19 blev offentliggjort måtte svømmesæsonen 
igen justeres til med max. antal deltagere på holdene samt krav om forældre skulle med i vandet til og 
med begyndere forsætter. 
Det lykkes derimod ikke, at forlænge sæsonen yderligere end til ultimo september, så sæsonen blev en 
tilnærmet 17 ugers sæson.  
Det har til trods for alle de mange gode tiltag og massiv omtale / reklame i Pressen, på FB og hjemmesider 
ikke givet et tilfredsstillende antal medlemmer. Medlemsmæssigt ligger klubbens medlemstal på niveau 
som i midten af 1990´erne med ca. 160 tilmeldte medlemmer i 2020. 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, 2018, 2019 blev 2020 
sæson bombet tilbage af Covid19. FamilieSvømningen og DropInSvøm har i 2020 oplevet et comeback 
med en større tilslutning. Bla. har familiesvømningen nu 18 familier tilmeldt.  

 
Instruktør-staben 
For anden gang gennem flere år slog en intensiv rekrutteringsstrategi igennem med en 
ansættelsesrunden i januar, hvor 15 instruktører blev ansat. 
Instruktørteamet i 2020 har bestået af: Anna, Caroline, Mathilde, Simone, Casper, Nicklas, Amalie, Ida, 
Mia, Sille, Jonas, Mads, Oliver, Sarah og Emily. 
Instruktørteamet deltog i en flot tilrettelagt julefrokost / indkitnings event i Ballerup med bowling, møde, 
tøj og fælles julefrokost. 
Mange af instruktørerne har forberedt sig ved at gennemgå uddannelse med deltagelse på kurser hos 
Dansk Svømmeunion. 
 
Gennem hele sæsonen har vi haft Cecillie Stougaard tilknyttet, som kompetenceudviklings coach til 
instruktørstaben. Ud over afholdelse af faglige kurser er der i august og september blevet afholdt 
individuelle udviklingsforløb for hver enkel instruktør. Arbejdet skal også bruges i forhold til 2021-
sæsonen.  
 

Kompetenceudvikling i august  
Flere medlemmer har sikkert bemærket, at vi er i gang med et kompetence-udviklingsprojekt med vores 
15-20 m/k store instruktør-stab. I uge 32 afholdte vi et internt kursus for alle instruktører. Det bliver fulgt 
op med direkte feedback på bassinkanten i uge 33 og 34, hvor vores Kompetenceudvikler Coach Cecilie 
Storgaard, er på bassinkanten. Flere kender sikkert Cecilie da hun både har været tidligere 
svømmeinstruktør i GSK samt været bestyrelsesmedlem gennem plus 10 år. Projektets formål er, at sikre 
en høj kvalitet i træningen og undervisningen. Vi sætter meget stor pris på dette arbejde. 
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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. Men pga. sundhedskrisen blev Kræmmermarkedet ret tidligt i foråret 
aflyst, og vi står derfor uden økonomisk tilskud fra Idrættens Venner. 
 

Corona-hjælpepakker  
Der har været rigtige mange forskellige hjælpepakker herunder også til Idrætsforeningerne. I juli fik GSK 
glædeligt besked om, at vi fik andel i hjælpepakken. Vi havde søgt om hjælp til to forhold: 
 
Medlemssvigt/-kapacitet: Da vi har haft under halvdelen af de medlemmer, som vi plejer at være. Det 
skyldes flere årsager. Men vi været ramt, af at vi har skulle efterleve et max. antal deltager i bassinet. 
 
Aflysning af Idrættens Venners Kræmmermarked i foråret og et heraf manglende tilskud fra overskuddet. 
 
Vi har samlet set fået ca. 40% af de ansøgte beløb. 
 

Godt år med tilskud og støtte 
Udover Corona hjælpepakker har GSK i år været meget dygtige til at få andel i støtte og tilskud fra diverse 
fonde & puljer: 

• Toms Guldpulje 

• Skal bruges til familie Idræt. 
 

• NordeaFonden 

• Skal bruges til SjovSommerVandSport temakurserne. 
 

• Egedal Kommune/KEU-puljen 

• Skal bruges til indkøb af særligt udstyr, der kan styrke de unges kompetencer og højne niveauet 
generelt bla. Meget øvede og Wild med vand. Her mangler vi noget input på nedenstående liste. 

 

• Dansk Svømmeunion Livredderklubpakke 

• Skal bruges til indkøb af livredningsudstyr til brug i klubben. 
 

• DIF/DGI Foreningspuljen 

• Skal bruges til SjovSommerVandSport temakurserne. 
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Kommunikation - Pressearbejde høster frugt 
Som det fremgår af vores FB-site med - saks fra Frederiksborg Amts Avis og LokalAvisen Egedal, så giver 
vores presse arbejde os tydeligvis gode resultater. Vi har i denne specielle sæson i den grad haft brug for 
bedre og ekstra kommunikation internt til medlemmerne og eksternt i forhold til at henlede 
opmærksomheden på det fantastiske svømmeaktivitetstilbud i Ganløse med motto: Kom og vær med i 
Danmarks bedste Oase midt i landsbyen. 

 

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 2019 modtog vi ca. 300 dragter.  

 
Kom og svøm langt arrangement 
Kommunen var så velvillige, at stille badet til rådighed lørdag en 19. september, så GSK kunne afholde et 
arrangement for sine medlemmer, så de kunne komme i badet og svømmemærker i et tidsrum, som 
rækker ud over deres normale træningstider på typisk 30 / 45 minutter. Der blev svømmet over 16 km i 
helt fantastisk sensommer vejr. 
 

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 

Steffen Mattrup Lund-Hansen 
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