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Gladsaxe Svømmeklub

Gladsaxe Svøm
2019 har været et år, der har budt på udfordringer, dels på grund af hele opstarten efter
hallukningen, dels på grund af afslutningen på sæsonen, der løber fra maj 2019 til april 2020 –
herom senere.
Foråret blev brugt på at genetablere de gode relationer, vi havde fået opbygget til svømmere og
forældre inden hallukningen i 2018. Efter hallukningen var det lykkedes at hente de tabte
medlemmer ind i folden igen, men en sådan nedlukning vil altid efterlade spor. Imidlertid lykkedes
det i 2019 takket være et godt og stort arbejde, ikke mindst fra klubchef og trænerstab, men også
fra en aktiv bestyrelse, at komme tilbage i det spor, vi var i, inden hallen lukkede.
Det lykkedes at komme op på et medlemsantal på ca. 2.050, hvilket er yderst tilfredsstillende.
I 2018 gik en stor drøm i opfyldelse. På baggrund af klubbens anlægsønske forår 2018 besluttede
Byrådet i Kommunen at lukke Gladsaxe svømmehal for offentligheden tirsdage og torsdage fra kl.
16.00 til 22.00. Dette skete som en forsøgsordning, der skulle tages op med henblik på 2019, og
heldigvis blev ordningen forlænget, således, at den rent faktisk stadig er i kraft her i 2020.
En stor tak til Gladsaxe Kommune for denne støtte.
Svømmerne har også i 2019 leveret flotte resultater, som Diana vil komme nærmere ind på i sin
beretning.
På administrationssiden forestås kontorarbejdet stadig af Gitte Jung Nielsen, der med stort
engagement og stor flid sørger for, at medlemsregistrering, kontingentopkrævning,
trænerlønninger o.m.a. fungerer uden større problemer. En stor tak til Gitte.
Bestyrelsen arbejder stadig på en plan for en ny svømmehall, og projektet lever stadig, men
afventer en afgørelse kommunalt.
Vi har afholdt 9 bestyrelsesmøder i 2019, samt et heldagsmøde på Grannys på Søborg
Hovedgade.
Irene Chabior er fortsat formand for Brugerbestyrelsen for Idrætsanlæggene i Gladsaxe Kommune.
Dette er en tidskrævende opgave med mange møder og beslutninger, hvilket førte til, at Irene op til
valget til Brugerbestyrelsen i efteråret 2019 meddelte, at såfremt Gladsaxe Svøm ønskede, at hun
fortsatte med dette vigtige arbejde – og gerne som formand – (dette lykkedes, tillykke Irene), så
måtte hun fravælge formandsposten i Gladsaxe Svøm.
Dette førte til et skifte pr. september 2019, således at næstformand Torben Nielsentiltrådte som
formand, mens Irene overtog næstformandsposten.
Denne konstellation har fungeret siden, også under Corona-krisen, og det er også i denne
konstellation, vi stiller op til valget på Generalforsamlingen, således at jeg opstiller til en ny 2-års
periode som formand, mens Irene ikke er på valg som næstformand
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Svømmeafdelingen
Svømmeafdelingen er heldigvis stadig på vej frem i medlemsantal og i slutningen af februar 2020
var ca.1600 registreret inkl. voksensvømmere.
Luise Dybkjær er leder af svømmeafdelingen og sammen med vores dygtige konsulent Sanne
Skov og kontorassistent Gitte Jung Nielsen udgør de Svømmeudvalget.
Luise vil i sin beretning komme nærmere ind på arrangementer mv. gennemført i 2019.
Svømmeafdelingen råder over ca.40 dygtige og kompetente trænere og hjælpetrænere. Sanne
Skov sørger for, at trænergruppen altid er fuldt opdateret indenfor de nyeste tiltag omkring
undervisning og hun afholder adskillelige kurser hen over året.
Gladsaxe Svøm er en del af konceptet bag MiniSport og vi repræsenteres på bedste vis ved
bestyrelsesmedlem Karin Lund. Tak til alle der gør en indsats i og med svømmeafdelingen. Vi skal
huske, at det er her, vi skaber fundamentet for resten af klubben – både til konkurrence- og
ungdomsafdelingen.

Ungdomsafdelingen
Klubbens ungdomsafdeling har ca. 150 medlemmer i alderen fra 9-20 år.
Ungdomsafdelingens positive udvikling er til stor glæde for både klubben og Gladsaxe Kommune.
Ungdomsafdelingen agerer på mange fronter både i og uden vand. Afdelingen består af seks
swim-fit hold og nu fire kunstsvømnings-/synkronsvømningshold. Ud over svømning og træning i
hal, trænes der i åbent vand, der cykles, løbetrænes og så er de rigtig gode til at arrangere sociale
aktiviteter. Vi har stadig 4 swim-fit hold, der primært inddeles efter alder. Vores synkro-svømmere
udgør i øjeblikket toppen af dansk synkrosvøm. Tak for et godt arbejde til Mia.
Kim Marquardt er p.t. tovholder i ungdomsafdelingen som rummer i alt 18-19 trænere.

Konkurrenceafdelingen
GSCs konkurrenceafdeling rummer ca. 110 svømmere og 23 dygtige trænere og assistenttrænere.
Klubchef Kim Marquardt og bestyrelsesmedlem Diana Storm udgør det faste team bag k-udvalget.
I løbet af året inddrager de forskellige relevante personer i udvalget – alt efter behov og opgave.
Leder af konkurrenceafdelingen Diana Storm vil komme nærmere ind på specifikke resultater og
begivenheder i sin beretning.
Klubbens fuldtidsklubchef Kim Marquardt har også i 2019 gjort et kæmpe arbejde for at holde
Gladsaxe svøm i gang på alle fronter. Kim er primusmotor i flere af vores specialudvalg og han har
den daglige kontakt med hallens personale og ledelse. Endvidere sidder Kim i div. netværk i både
kommuneregi og dansk svømmeunion.
Kim deltager i alle bestyrelsesmøder og han er en god støtte for bestyrelsen bl.a. i forhold til
arbejdet med Kommunen.
Sponsor
Kvickly Buddinge med Kenneth Mattson i spidsen er fortsat vores hovedsponsor. Vi sætter stor
pris på at samarbejdet fortsætter i 2020 I 2019 har vi i fællesskab afholdt Kvickly arrangementer,
hvor alle medlemmer med familie og venner efter normal lukketid har haft mulighed for at handle
med 15 % rabat. Et super arrangement, der desværre ikke trække så mange interesserede som i
starten. Ærgerligt, da det for klubben er gode sponsorpenge.
Ved Kvickly arrangementerne har vores tøjsponsor Sportigan hver gang stået klar med salg af
svømmeudstyr. En stor tak til både Kvickly Buddinge og Sportigan for deres støtte til klubben.
Også i 2019 afholdt vi Sponsorstævne med en god indtægt til klubbens konto, hvilket er et meget
vigtigt bidrag for, at konkurrenceafdelingen kan gennemføre de mange aktiviteter. En anden vigtig
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indtægtskilde er salg af julekalendere, hvilket mormor Inger igen stod for i 2019. En stor tak
sendes til Inger for hendes kæmpe indsats for klubben.
Sidst men ikke mindst kører klubbens samarbejde med Sparta fortsat fint og giver en ekstra
indtægtskilde til vores økonomi.
Økonomi
I 2019 lykkedes det at vende 2018 underskud til at overskud på ca. kr. 355.000, hvilket skal ses på
baggrund af, at det ikke kun lykkedes at hente de ca. 500 tabte medlemmer tilbage, men også at
øge medlemstallet en smule.
Vores kasserer Charlotte Pedersen vil komme nærmere ind på regnskabet ved gennemgang af
Årsrapporten.
Bestyrelsens fornemmeste opgave er at udarbejde et solidt budget og derefter overholde
budgettet.
Det kræver fast styring af både indtægter og udgifter, hvilket Charlotte med stor dygtighed og
kompetence tager sig af. Hun får god hjælp til bogføring af vores kontorassistent Gitte Jung
Nielsen.
Budget og regnskabsopfølgning udarbejdes løbende til stor tilfredshed for både bestyrelse og
vores revisor John Petersson.

Gladsaxe Idræts Forening (GIF)
Gladsaxe Svøm er sammen med Gladsaxe HG og GIF Gymnastik fortsat de tre afdelinger, der
tegner GIF.
Vi har afholdt to korte formandsmøder i 2019. Det er fortsat Svøm der har formandsposten og
Gymnastik kassererposten.
Afslutningsvis et par ord om Corona-krisen, der ramte os ikke i kalenderåret 2019, men i sæsonen
2019-2020. Corona-krisen og den medfølgende nedlukning af Danmark og GSC betød, at al
aktivitet fra marts måned 2020 frem til august/september 2020 blev lagt ned. Træning,
træningslejre, stævner m.v. blev lukket ned, og bestyrelsen, som i løbet af marts/april måned 2020
holdt 5 virtuelle on-line møder, skulle forholde sig til diverse problematikker.
Kunne vi få vores indbetalinger til træningslejre refunderet ? Skulle vi beholde vores dygtige
trænerstab med henblik på fremtiden ? Skulle vi refundere kontingenter ? Skulle vi søge
lønkompensation?
Alt sammen store og vigtige problematikker, der blev løst, dels ved hårdt arbejde fra Kims side i
forhold til forsikringsrefusion, dels blev løst i samarbejde med Gladsaxe Kommune, DIF, DGI og
Svømmeunionen.
Vi mener, at vi har løst problematikkerne bedst muligt og ser frem til at kunne holde skindet på
næsen i det igangværende regnskabsår og den igangværende sæson.

Opsamling
På vegne af bestyrelsen, vil jeg gerne takke alle de frivillige, der gør en kæmpe indsats for at
opretholde klubbens mange aktiviteter. Ikke kun de frivillige i klubbens mange udvalg men særligt
de mange forældre, der agerer officials, holdledere, stævnehjælpere dvs. dem der slæber stole,
borde og banetove, laver kaffe og rydder op samt dem der bager kager og arrangerer
fællesspisning for svømmerne. ALLE der har hjulpet med et eller andet i løbet af året, skylder vi en
stor tak for hjælpen.
Uden jer – vil ingen af de mange fantastiske aktiviteter og arrangementer kunne gennemføres.
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En stor tak til vores store energiske, velkvalificerede og velfungerende trænergruppe i både
svømme-, ungdoms- og konkurrenceafdelingen for deres ukuelige engagement. Vores nye meget
positive og hjælpsomme kontorassistent Gitte Jung Nielsen og ikke mindst vores to super
energiske tovholdere - Sanne Skov, konsulent i svømmeafdelingen og klubchef Kim Marquardt.
Tak til FIGs generalsekretær Per Seier, der altid er klar med en hjælpende hånd. Tak for altid godt
samarbejdet med Gladsaxe Sportscenters personale og Svømmehallernes ledere og personale.
Tak til Stadioninspektør Lars Køhler, idrætschef Holger Kortbæk og Katrine Skov formand for
Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget (KFIU) i Gladsaxe Kommune for altid at støtte op om klubbens
arbejde og vores fremtidsplaner.
Tak til Lone og De Blå Mænd for et godt og tillidsfuldt samarbejde i hallerne i det daglige.
Afslutningsvis en stor tak til bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejder. Vi har alle syv
besluttet at fortsætte i bestyrelsen og kan se frem til i de kommende år at få hjælp fra Lene Gram
og Mia Riedl, der begge ønsker at træde ind i bestyrelsen. Tak til jer.
Jeg ser frem til endnu et spændende år, hvor vi forhåbentlig igen kan kalde os kommunens største
idrætsforening
Torben Nielsen
Formand
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