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Generalforsamling  
Onsdag den 9. februar 2022 kl. 18.30  
 

 
REFERAT 

    
    
1. Valg af ordstyrer: Niels Thor Mikkelsen  

Valg af referent:  Mie Friche Christensen   
 
Valg af 2 stemmetællere: Torben Nielsen og Peter K. Schmidt 
 
Generalforsamlingen blev afholdt i Glostrup Fritidscenter, Fællessal 1. 
Ordstyreren konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og at dagsordenen 
følger vedtægterne. 
Det er konstateret, at generalforsamlingen er lovlig indkaldt iht. vedtægterne, hvorfor 
generalforsamlingen er beslutningsdygtig 
 
 

2. Formanden eller et medlem af FU aflagde beretning 
Formand Mette Dam Mikkelsen afgav beretningen for 2021. Se bilag. 
Hovedpunkter i beretningen var: 
- Endnu et år med Corona.  

Fokuspunkter i årets løb: fastholdelse af medlemmer, rekruttering af nye trænere, 
søgning af fonde og tilskudspuljer mv. 

- Svømmeskolen.  
Nedlukning og forlænget sæson har påvirket svømmeåret. Ny svømmeskoleleder er 
tiltrådt, og nye trænere er kommet til, da flere trænere har fundet andre jobs under 
nedlukningen. 

- Konkurrenceafdelingen.  
Nedlukning og restriktioner har påvirket året, og vanskeliggjort mange aktiviteter. 
Tilfredshed med, at der trods dette er afholdt klubmesterskab, opstartstur, 
træningslejre og adventsstævne.  

- VG 17.  
Cheftræner Thomas Lund er stoppet og afløst af ny cheftræner Kim Skou Hansen. 
Aktivitetsniveau som konkurrenceafdelingen er gennemført. 

- Samarbejde med Glostrup Kommune og Glostrup Idrætscenter. 
Aktivitetstilskud fra kommunen er opretholdt og sikrer grundlag for nye tiltag og 
muligheder i forbindelse med svømmeskolen og afholdelse af arrangementer i 
konkurrenceafdelingen.  
Fortsat tilkendegivelse til kommunen om, at GSK er bekymrede for en fremtidig 
flytning af biblioteket til GFC. Bevågenhed over hvordan dette projekt kan blive 
velfungerende for svømmeklubben.  
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- Fremad mod 2022. 

Sæson forventes at kunne blive stabil og kontinuerlig. Ønske om ny hjemmeside. 
Opdatering af drejebog for opgaver i klubben. Indflydelse på projekt Bibliotek. 
Deltagelse i Glostrup Festival som noget nyt. 

- Tak til alle frivillige, til Vennerne og til æresmedlemmerne. 
 

Der var ikke spørgsmål til årsberetningen. 
 
 
3. Kassereren fremlagde det reviderede regnskab 

Kasserer Maria Stoel Jørgensen fremlagde regnskab for 2021 samt budget for 2022.  
Se bilag. 
 
Spørgsmål: Hvordan er fordelingen af udgifter til lønninger i klubsamarbejdet GSK og 
VG17? 
Svar: Der er en fast aftale om fordeling på 50% - 50 %. 
 
Opfølgende dialog i forbindelse med ovenstående spørgsmål og svar med fokus på 
følgende forskellige holdninger: 
- Er denne store økonomiske post pengene værd.  
- Grundlag for klubbens opbygning og værdier 
- Beslutninger og drøftelser herom håndteres af bestyrelsen 

 
Der var ikke yderlige spørgsmål til regnskab og budget. 
 
Regnskab og budget blev godkendt. 

 
 

4. Behandling af indkomne forslag. 
 
Bestyrelsen fremlagde forslag til nye vedtægter.  
Se bilag. 
 
Bestyrelsen ønsker, at DGIs standardvedtægter, med mindre justeringer på enkelte punkter, 
anvendes i klubben. Justeringerne i vedtægterne blev gennemgået inklusiv bestyrelsens 
forslag om, at æresmedlemmer får samme rettigheder, som passive medlemmer. Herefter 
blev forslaget fremlagt til afstemning. 
 
Kommentarer til det fremlagte forslag:  

- Synspunkt 1. Problematisk at de to sæt vedtægter ikke er stillet op overfor hinanden, 
så det er muligt at se, hvad der ændres fra og til. Ændringerne burde være stillet op 
mod hinanden for hver enkelt paragraf, så det var gennemskueligt at træffe sit valg på. 
Mener det er et demokratisk problem, at så store vedtægtsændringer ikke blev stillet 
op overfor hinanden som på 

- Synspunkt 2. Enig i at det principielt kan være problematisk ikke at kunne se 
ændringer stillet op mod nyt forslag. Dog er dette ikke så relevant i dette tilfælde, da 
det er et helt nyt regelsæt og gennemskrivning. 

- Bestyrelsens kommentarer: Lægges vægt på at følge standardvedtægter, så det 
sikres at regler følges. Vanskeligt (og tidskrævende) at opstille alle ændringer overfor 



 
 

 Glostrup Svømme Klub • Christiansvej 2 • 2600 Glostrup 
www.gskswim.dk 

 

hinanden, da det er to meget forskellige sæt foreningsvedtægter, der er tale om. 
Begge sæt vedtægter var tilgængelige, og det har derfor været muligt selv at foretage 
en 1 til 1 sammenligning. 

 
 

Spørgsmål: Er der nok stemmeberettigede? 
Svar: Der er 28 stemmeberettigede til stede, hvilket er nok til at gennemføre afstemningen 
(indledende konstatering ved generalforsamlingens start). 
 
De nye vedtægter blev vedtaget. 

 
 
5. Valg: 
 
Bestyrelsen bestod i 2021 af: 

• Mette Dam Mikkelsen – Formand 
• Kristian Dyhr – Næstformand 
• Maria Stoel Jørgensen – Kasserer 
• Signe Kjær Jakobsen – bestyrelsesmedlem 
• Josephine Ahm-Jantzen – bestyrelsesmedlem 

 
Suppleant i 2021 var:  

- Mette Nygaard 
 

Revisorer i 2021 var: 
- Thomas Riise Johansen 
- Tue Vestergaard Nielsen 

 
Revisorsuppleant i 2021 var: 

- Niels Thor Mikkelsen  
 
I bestyrelsen er følgende på valg (for 2 år):  

- Kristian Dyhr – modtog ikke genvalg  
- Signe Kjær Jacobsen – modtog ikke genvalg 
- Josephine Ahm-Jantzen – modtog genvalg 

 
Som nye medlemmer til bestyrelsen i foreslås: 

- Kim Kirkeby  
- Tue Vestergaard Nielsen  
- Niels Thor Mikkelsen  
- Stine Krogh  

 
Alle fire foreslåede kandidater blev valgt til bestyrelsen for 2 år. 
 
Som nye suppleanter i 2022 foreslås (for 1 år): 

- Tine Pleidrup Johansen  
- Tim Houbo Pedersen 

 
Tine og Tim blev valgt til suppleanter 
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Valg til revisor 2022:     
På valg (for 1 år) er: Thomas Riise Johansen - modtog genvalg 

Tue Vestergaard Nielsen - modtog ikke genvalg 
 
Som ny revisor forslog bestyrelsen Peter Koerver Schmidt, som blev valgt. 
 
 
Valg til revisorsuppleant 2021:     
På valg (for 1 år) er: Niels Thor Mikkelsen - modtog ikke genvalg 
 
Som ny revisorsuppleant forslog bestyrelsen Rikke Grell, som blev valgt. 
 
Der blev ikke valgt nogen svømmerepræsentant til svømmeudvalg, stævneudvalg eller lig-
nende udvalg. Dette kan gøres efter generalforsamlingen, hvis der er interesse blandt svøm-
merne for det. Herudover kan bestyrelsen invitere ungdomsrepræsentant og repræsentant 
for GSK Venner til at deltage i bestyrelsesmøder. 
 
 
6. Eventuelt 
 
Ingen kommentarer eller spørgsmål under punktet. 
 
 
Bestyrelsen takker afgående bestyrelsesmedlemmer for det gode arbejde for klubben. 
 
 
Godkendt af ordstyrer Niels Thor Mikkelsen d. 02.03.2022 


