
Referat 
GSK Generalforsamling 

fredag den 22. AUG 2014 kl. 1730-1900 

Pkt 1. Gert Olsen blev valgt til dirigent, Stig tager referat 

Pkt 2. Formandens beretning: Godkendt. Medarbejderstab er 12 instruktører incl. hjælpetrænere. 
Tak til Gert for hjælp med kommunen. 

Pkt 3. Årsregnskab: Mangelfuld gennemgang, er senere godkendt 

Pkt 4. Indkomne forslag: Ingen 

Pkt 5. Budget og kontingent 2015: Som punkt 3 

Pkt 6. Valg: Ane, revisor Niels, Stig, plus revisor suppleant. Alle blev genvalgt for en ny periode. 
Revisor suppleant blev Peter (Julies mand) 

Pkt 7. Evt: 

Ønske om information omkring ombygningen 
Flere kvadratmeter omkring badet 
Sikring mod uvedkomne gæster, natbadere mv. måske skulle vi holde åbent fredag nat ? 
Tillægsbevillinger ? 
Skulderklap til Julie for godt kursus 
Revision af vedtægter: Afstemningsregler på Ordinær gf, plus bestyrelse 
Evt. fusion med GTC , Ganløse Tri 
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Beretning 2014 i Ganløse SK 
 
Ganløse-badet åbnet til tiden  
Sæsonens store for arbejde har været at få tilrettelagt fordelingen af tider i svømmebadet samt få 
det åbnet til sæsonstart. Ultimo APR gik kommunen i gang med klargøring af bassinet. Med 
fælles hjælp lykkes det at få badet færdigt til tiden og klar til afholdelse af vores traditionelle 
indvielsesfest. Borgmester Villy Eliasen måtte dog melde fra, og i stedet for fik vi med kort 
Viceborgmester Jens Jørgen Nygaard i spidsen. 
 
Klubben havde forinden allerede ansat vores instruktører og trykt svømmeprogram og hus 
omdelt i Ganløse. Slagslunde, Søsum og Knardrup – så det var med spænding at følge 
medlemstilmeldingerne, og se om vi kunne ramme rekordniveauet fra 2009 og undgår tilbage 
gangen i 2014. 
 
Store badedag – indvielse den 10. Maj  
Det store arbejde med at få bassinet klargjort startede søndag den 27. APR, hvor 20 frivillige fra 
GSK og ESS mødte op og arbejde med at få ryddet op, rengjort og malet mm. Det gav et flot 
resultat – således, at vi LØR-dag den 10. MAJ kunne afholde Store Badedag med indvielse og 
åbning af Ganløsebadet. Vi fik sammensat et rigtigt flot program med indvielsestale af 
Viceborgmester Jens Jørgen Nygaard, knock out svømmekonkurrence med Herlev SK, aktiviteter 
og masser af badegæster på bassin-kanten og i klublokalet til afsluttende lagkage. 
  
Sej opstart og drama 
Klargøringen af vandet og driften af bassinet blev som sædvanligt en sej og magtfuld adfærd, da 
kommunen i sidste øjeblik fik godkendt vandet til tiden på baggrund af de nødvendige 
vandprøver og fik frigivet vandet fredag den 9. maj kl. 16, således at vi kunne åbne badet til 
indvielsen. 
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TRYG-fonden ”Fadder-ordning” med Hjertestarter AED 
 ”Fadder-ordning” med Tryg Fonden med en hjertestarter er afsluttet og det sidste kursus blev 
afholdt i NOV 2013. GSK står nu selv med ansvar og drift og vedligehold af AED og omfatter 
udstyr, materiel og uddannelse og kurser. 
SØN den 11. MAJ blev det 7. kursus afholdt for ca. 20 superbrugere, som det næste års tid har 
ansvaret for, at der er et tilstrækkeligt antal instruktører, som har uddannelsen og som kan videre 
uddanne/sidemandsoplæring. 
Efterfølgende blev de årlige bassin-livredderprøver aflagt samt masser af fagligt arbejde med 
sæsonplaner og teamworks. 
I år blev det første kursus afholdt i eget regi. Der er hos Tryg-Fonden ansøgt om et udendørsskab 
til AED, og dette er imødekommet og AED er nu placeret udenfor ved indgangen til omk. 4.  
 
Svømmesæsonen 2014 
Vi har i år igen udvidet med flere hold bla. et nyt crawlhold og fitness for de unge. Der mangler forsat 
voksne på mange af klubbens hold. 
Medlemstallet nåede for 6. år i træk desværre ikke over 300 medlemmer. Men det blev den 4. bedste 
sæson siden 2004. 
Til den igangværende sæson er der blevet designet nye svømmeprøver og tilhørende diplomer, som alle 
svømmerne skal træne op til og aflægge i løbet af sæsonen. 
 
Instruktør-staben 
Vi har i år været utrolige heldige med vores instruktør team, som i 2014 nåede i alt 12 instruktører, som 
med høj faglig uddannelse n har varetaget de daglige aktiviteter med træning på samtlige hold. Desuden 
har vi haft fornøjelsen af en ny hjælpeinstruktør; Niklas. Og et comeback tl Magnus Balling. 
Fra bestyrelsen har Cecilie Stougaard og Julie Dohn gennemført et omfattende coaching program for at 
dygtiggøre instruktørstaben. 
 
Hele klubbens instruktørtøj kollektion er blevet udskiftet med nyt tøj, som bruges flittigt af instruktørerne. 
 
Fonde og puljer 
Klubben har i år ikke modtaget noget tilskud fra fonde, puljer eller sponsorer. 
 
Ganløse SK har gennem de sidste mange år haft bevågenhed fra Idrættens Venner – og har således haft 
vores faste opgaver med klargøring og nedrigning af de to Kræmmermarkeder. Klubben modtager pænt 
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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, musik anlæg og 
undervandshøjtaler. 
 
Nyt Udviklingsteam 
Efter sidste sæsons evalueringsmøde blev der nedsat et ”Udviklingsteam” sammensat af instruktører og 
bestyrelsesmedlemmer, og teamet har jævnligt holdt arbejdsmøder og mange nye tiltag og opgaver er 
blevet løftet. Mega stor TAK teamet og vi håber, at de vil forsætte deres arbejde den kommende sæson. 
 
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. Forsøget og erfaringerne i den daglige svømmeundervisning viser særdeles gode 
resultater.  
 
Nye klubtrøjer til alle 0 til 14 år – SVØMNING FOR LIVET 
Til den kommende sæson valgte vi at bruge midler fra Idrættens Venner til design af klubtrøjer, så alle 
medlemmer fra 0 til 14 år kunne bruge og gøre reklame for GSK. Vores nye motto ”Svømning for livet” er 
trykt på trøjerne og resten fra 2013 sæsonen er blevet uddelt. 
 
Nyt design klub svømmetøj 
Efter 10 år med badetøj til instruktørerne fik vi re designet vores tøj, så alle kunne fremstå i flot nyt badetøj 
med vores nye motto og GSK log0. 
 
Fremtiden 
Det er mit håb, at der fremad rettet bliver valgt flere frivillige ind i svømmeklubbens arbejde – således, at 
der kan blive løftet flere aktiviteter udover blot den daglige ”drift”. 
Svømmebadet står overfor en omfattende reparation, som gør at badet kan opfylde de nye normer for 
vandbehandling fra 1/1 2015. Anlægsarbejdet starter umiddelbart efter sæsonens afslutning. 
Efter sæsonen skal vi også i dialog med Kommunen omkring samarbejde og overtagelse af den offentlige 
svømning. 
 
Vi skal også forsat have et meget stort lobby arbejde og opretholde Foreningen Badevennerne. 
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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 
 


