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Valg af dirigent. 
Bestyrelsen foreslår Niels Thor Mikkelsen. Blev valgt. 
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig, jfr. 
vedtægterne. 
Valg af referent. 
Bestyrelsen foreslår Marianne Jensen. Blev valgt. 
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Bestyrelsens beretning for 2022. 
Blev fremlagt af formand Karsten Nørskov Jensen. 
Vedrørende Vennernes indmeldingsblanket, har der været nogle, som ikke har kunnet finde 
den på hjemmesiden, men blanketten findes på Glostrup Svømme Klubs hjemmeside under 
”event”. 
Alle kan søge om tilskud via klubmodul/hjemmesiden 1 gang årligt. Ansøgningen bliver sendt 
til formanden for Vennerne som så videresender til kassereren. Herefter bliver tilskuddet 
udbetalt. 
Svømmeåret blev startet med et pokal-stævne, hvor Vennerne stod for morgenmad og salg i 
boden i storrummet lige udenfor klublokalet. Herudover sørgede Vennerne for guf omkring i 
hallen. Boden er så vidt muligt kommet for at blive. Den er et fint tilskud. 
Den 23. februar holdt vi vores egen generalforsamling i god ro og orden. 
Den 19. og 20. marts blev der afholdt et stævne, hvor Vennerne som vanligt stod for 
forplejning - donnuts er bare et hit. 
Chr. Borg Rundt løb af stablen fra den 24. til d 27. august.  Opsætningen startede allerede om 
onsdagen med containere, diverse trucks, opsætning af stillads til opbevaring af deltagernes 
tasker, mens de er i vandet og meget andet. 
Familien Ottosen deltog i arbejdet, og der skal lyde en stor tak for deres indsats. Fra Vennerne 
var vi der alle, som kunne se tid til det, også selv om vejret ikke var det bedste. Vennerne har 
alle fået stor ros for arbejdet og vores altid gode humør på pladsen. Der er skrevet en fin 
artikel om os i SVØM. Caroline Kleemann har skrevet indlægget. 
Også en stor tak til Dansk Stillads Service for materialer, samt til Frede som er god til at 
hjælpe med truck-kørsel.  
 I 2022 var der nye tiltag på pladsen. Myndighederne er blevet meget strenge med 
brandregler og andet, så der kom en formand fra Roskilde (har erfaring med dette). Han 
målte det hele op, og han havde også sine egne folk med til opstilling og nedtagning af telte 
mm.  Det kørte bare i ”olie”. Stævnet startede allerede fredag. Om lørdagen blev stævnet 
desværre aflyst allerede kl. 10.00. På grund af regnvejr var der overløb i havnen, og der var 
kommet olie i vandet. Derfor var vi færdige med oprydningen lidt før end vi plejer. 
Juletræsfesten blev afholdt den 27. november og kørte lige efter bogen. Vi valgte selv af lave 
indkøbet. Familien Rosenkrantz stod for dette sammen med Tine. Tak for indsatsen. Lars 
havde sørget for juletræet. Borde og stole blev sat op, samt træet blev pyntet om fredagen. 
Lørdag kl. 10.00 mødtes vi igen for at lave det sidste. Vi havde fået lov at låne det nye køkken 
ved musisk sal, så det var ingen sag at lave kaffe og varme æbleskiver.  
Det var en dejlig juletræsfest med masser af trænernisser til at hjælpe. Julespillemor spillede 
så englene sang - julemanden var meget tilfreds med det hele. Der var fremmødt ca. 100 
personer, og det giver en meget bedre stemning, når der ikke er så mange. 
Oprydningen gik det hurtigt med. Så var den lørdag brugt - det var en dejlig dag for os alle, og 
til Vestervangskolen siger vi tak for, at det lykkedes at holde juletræ, selv om der var nogle 
forhindringer undervejs. 
Som noget af det sidste i 2022 var der lige et adventsstævne den 4. december. Vennerne 
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skulle klare morgenmad til officials og holdledere samt vand og hygge rundt om bassinet.  
Julemanden kom også forbi. Han ville ønske alle en god jul. 
 
Alt i alt et godt "Venne-år". Håber alle er med på et nyt år i 2023. 
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Fremlæggelse af regnskab for 2022. 
Regnskabet blev fremlagt af Martin Rosenkrantz. 
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger. 
Fremlæggelse af budget for 2023.  
Budgettet blev taget til efterretning. 
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Fastsættelse af kontingent for 2023 
Fortsætter med at være kr. 100,00 pr. husstand. 
Blev godkendt. 
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Behandling af indkomne forslag. 
Der var ikke indkommet nogle forslag. 
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Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
På valg for 2 år. 
Bruno Kaae – villig til genvalg – blev genvalgt. 
Jan Larsen – stiller ikke op – udgår af bestyrelsen. 
 
Herudover består bestyrelsen af: 
Hanne Didriksen  
Karsten Nørskov Jensen  
Louise Rosenkrantz  
Martin Rosenkrantz  
Tine Pleidrup Johansen  
Lars Nygaard 
 
Som nyt bestyrelsesmedlem foreslår bestyrelsen: 
Signe Jacobsen – blev valgt for 2 år. 
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Valg af suppleant for 1 år: 
Torben Nielsen – villig til genvalg – blev genvalgt. 
Martin Egholm - villig til genvalg – blev genvalgt. 
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Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 
Revisorer på valg er: 
Kai Didriksen – villig til genvalg – blev genvalgt. 
Michael Langkilde – villig til genvalg – blev genvalgt. 
 
Revisorsuppleant på valg er: 
Rikke Skov Grell - villig til genvalg – blev genvalgt.  
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Eventuelt. 
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Der blev fremsat forslag til, om det ikke er en god idé at sende besked til alle forældre via 
klubmodul om at melde sig ind i Vennerne. Dette ligesom ved andre beskeder til forældrene. 
Automatisk træk af kontingent via PBS for allerede tilmeldte medlemmer kan overvejes. 
Her kan der samtidig reklameres for ansøgning om tilskud til træningslejre m.m. 
 
Forespørgsel om tilskud til VG17-svømmere ved sociale sammenkomster. 
Det oplyses, at tilskud fra Vennerne kun er til Glostrupsvømmere. Der er stadig tale om 2 
klubber, selv om der er svømmesamarbejde.  
 
Det fremsatte under eventuelt vil Vennernes bestyrelse arbejde videre med. 
 
Herefter er generalforsamlingen afviklet. 
 
Dirigenten takker for god ro og orden. 

 


