
 Referat af udskudt generalforsamling for Glostrup Svømme Klubs Venner 
den 9. august 2021 kl. 19.00. Rugmarksvej 6, 2605 Brøndby. 
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Valg af dirigent. 
Bestyrelsen foreslår Niels Thor Mikkelsen. Blev valgt. 
Valg af referent. 
Bestyrelsen foreslår Marianne Jensen. Blev valgt. 
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt - trods Corona-epidemien 
og dermed nedlukning. 
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Bestyrelsens beretning for 2020 ved Karsten. 
Grundet Corona har der ikke været aktiviteter, som Vennerne har deltaget i. Der har ikke været 
afholdt stævner, hvor Vennerne har været inddraget. Chr. Borg Rundt har ligeledes været 
aflyst. 
Summa summarum er der ingen beretning p.g.a. Corona. 
Godkendt. 
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Fremlæggelse af regnskab for 2020. 
Bruno gennemgik indtægter og udgifter. Fremhævede, at Vennerne har modtaget kr. 7.100,00 i 
Coronatilskud for manglende indtægtsgivende aktivitet. 
Herefter blev aktiver og passiver gennemgået. Der er en lille kontant kassebeholdning, som 
forsøges nedlagt til næste regnskabsår. Der er ingen aktiv obligationsbeholdning.  
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger. 
Fremlæggelse af budget for 2021 
Bruno gennemgik og redegjorde for det fremlagte budget. Blev taget til efterretning. 
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Fastsættelse af kontingent for 2021 
Fortsætter med at være kr. 100,00 pr. husstand . Blev vedtaget. 
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Behandling af indkomne forslag. Ingen indkomne forslag. 
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Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
På valg for 2 år. 
Bruno Kaae  -  villig til genvalg. Blev genvalgt. 
Jan Larsen -  villig til genvalg. Blev genvalgt. 
 
Herudover består bestyrelsen af: 
Hanne Didriksen 
Karsten Nørskov Jensen 
Louise Rosenkrantz. 
Martin Rosenkrantz. 
Tine Pleidrup Johansen. 
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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. 
Under punktet kan der ikke træffes endelige beslutninger. 
 
Bruno føler, at der mangler sociale arrangementer sammen med yngre kræfter i 
svømmeklubben. I forbindelse med gode ideer om, hvordan det skal gribes an, diskuteres 
forslag til, hvordan VG17-svømmere kan føle tilknytning til Glostrup Svømme Klub, som er 
deres "moderklub". Der er enighed om, at fællesskabet skal styrkes. 
Det forslås, at man kan lave forskellige arbejdsgrupper, eksempelvis en forældregruppe for 
GSK-svømmere, en for trænere for GSK-svømmere og en for at hjælpe Vest Brøndby i gang med 
at etablere støtteforening. 
Tine foreslås til GSK-/Vest Brøndby-udvalg, både mht. svømmere og forældre. 
Karsten foreslås til træner-svømmer-udvalg i GSK. 
Lone foreslås til at forhøre sig og hjælpe Vest Brøndby med støtteforening? 
 
Bruno stiller sig til rådighed som koordinator, hvis der er behov for dette. 
 
Mette Dam Mikkelsen orienteres om drøftelsen under pkt. 9. 
 
Herefter nedlagde dirigenten sit hverv. Takkede for god ro og orden under 
generalforsamlingen. 

 


