
 

Regnskabsmæssig udvikling i året 

Foreningens resultatopgørelse for 2022 udviser et Underskud på kr. -545.216, og foreningens balance pr. 31. 

december 2021 udviser en egenkapital på kr. 2.005.032.  

Medlemstallet er vokset med 172 medlemmer til 2912 medlemmer i alt.   

 

Året der gik 

Det er vigtigt for klubben, at vi aktivt medvirker til at skabe de bedste faciliteter og rammer for klubbens 

svømmeskole, motionsafdeling og elite. I denne sammenhæng har 2022 været et år, hvor vi bevidst har 

foretaget investeringer, som vi først i de kommende år ser den økonomiske effekt af. Der er etableret en 

strategisk udvidelse af og øget aktivitet i vores ungdomsafdeling og meget høj aktivitet i vores 

konkurrenceafdelingen med en udbygning af vores breddejuniorsatsning. Denne satsning vil i de kommende 

år styrke den organiske talentudvikling i klubben og give grobund for endnu stærkere rekrutteringsgrundlag 

blandt vores bedste svømmere. Vi har også været så heldige at få flere internationale svømmere, som har 

hævet det sportslige niveau til det højeste nogensinde.  

Vores investeringer i fastholdelse af trænere og svømmere på alle planer samt videreudvikling af en stærk og 

bred ungdomsafdeling har været et vigtigt sats efter Corona, og har i år haft en negativ effekt på vores 

bundlinje. Det har dog været vores ønske at vende stærkt tilbage efter Covid-19 nedlukningen, og de øgede 

aktiviteter har være nødvendige tiltag i at langtidssikre klubben. Aktivitetsbidraget og dermed 

egenbetalingen fra de enkelte deltagere til stævner og lejre, vil fremover blive hævet. Derfor vil vi allerede i 

2023, vise et balanceret budget på et endnu højere og ambitiøst niveau for vores bredde og elite.  

Vi har generelt haft tilgang af medlemmer, men også haft tilgang af eliten udefra. Vi har investeret i at 

tilbyde vores svømmere og trænere fleksibilitet for at få balance i dagligdagen med mange lektier, megen 

træning og behovet for socialt liv. Vi har styrket trænergruppen i både GFO, Svømmeskolen og K-

afdelingen, som vil være med til at sikre, at klubben fastholder sine talentfulde og dygtige svømmere og 

trænere.  

Derudover har vi hver uge 750 af kommunens elever fra 2. klasse gennem GFO-svømmeundervisning, og vi 

lykkes med at gennemføre et 10 ugers intensivt forløb for samtlige af kommunens elever i 4. klasse – et 

projekt, vi håber, kommunen også frem over vil støtte. Gentofte Svømmeklub er den største idrætsforening i 

Gentofte Kommune, når man ser bort fra foreninger med flere idrætsgrene. 

Vi har i løbet af året udviklet en række nye tiltag – herunder Ice-Challenge stævner i januar på Skovshoved 

havn, udbygget vores kystlivredningsafdeling, en afdeling for havsvømningsstævner samt flere camps og 

aktiviteter for kommunens børn og unge.  

 

Vores kystlivredningsafdeling leverede i 2022 tryg sommerbadning for de mange badende gæster på 

Bellevue Strand, Hellerup Strand, ved Charlottenlund Fort og i Skovshoved Havn. Aftalen med Gentofte 

Kommune er ikke kun et vigtigt bidrag tilbage til kommunens borgere i form af kvalificeret og højtuddannet 

kystlivredning. Den er et vigtigt fastholdelseselement for de af vores svømmere, som på grund af deres alder 

søger fritidsbeskæftigelse og derfor kan fortsætte deres tilknytning til klubben, foreningslivet og 

fællesskabet.  

 

Vores fokus er til stadighed at udvikle og oprette flere hold til borgerne i Gentofte Kommune, så deres børn 

kan lære at blive trygge i vandet og lære at svømme i Gentofte Svømmeklub. Klubben gør alt, hvad vi kan 

for at udnytte den tildelte vandtid optimalt samt opnå mere vandtid.  

 

Bestyrelsen arbejder fortsat hårdt på at få mere vandtid til klubben til gavn for kommunens borgere. Især 

håber vi, at vi kan opnå mere vandtid i de eftertragtede eftermiddagstimer på hverdage mellem klokken 

15.00-18.00. 



 

 

Vi har været aktive i forhold til det af kommunen nedsatte opgaveudvalg omkring ny svømmehal, hvor 

Gentofte Svømmeklub gennem mødeforløbet har været repræsenteret med tre personer, som har indstillet 

anbefalinger til kommunalbestyrelsen. Den påtænkte lokalplansvedtagelse er desværre blevet udskudt. Men 

vi forventer, at vi meget snart kan se frem mod en ny svømmehal, som forventes at kunne tages i brug i 

2026. 

 

Vi har i årets løb afholdt sociale events som ”Svøm langt” for hele svømmeskolen. For kommunen har vi 

afviklet ”Aktivt forår”. I sommerugerne lykkedes det os at have mere end 600 svømmere på Aqua Camps i 

enten Kildeskovshallen eller på stranden ved Charlottenlund Fort. En stor tak skal rettes til Gentofte 

Kommune for at stille ”Vandslottet” til rådighed til brug for vores camps og åbent vand-aktiviteter. Vi 

forventer, at vi med denne facilitet som udgangspunkt kan udvikle åbent vand- og havsvømningstilbud til 

både børn og voksne i fremtiden.    

 

Vi arbejder intenst på at igangsætte flere breddeaktiviteter, intenstivkurser, ”Aktiv vinter”, ”Kom og crawl 

med”, fastelavn, prøvesvømning og sociale arrangementer som fællesspisning, sommerafslutning og 

hyggelige overnatninger i foreningernes fælles klubhus. Med støtte fra Gentofte Kommune har vi nu 

gennemført vores ungekonsulentforløb og vi er tæt på målet om fastholdelse af unge og en udbygning af 

vores ungetilbud og events, som kan fungere som platform for sunde fællesskaber i nærmiljøet. 

 

Sportsligt har 2022 været endnu et markant år for Gentofte Svømmeklub, og vi kan melde om bred succes 

for vores svømmere. På nationalt niveau har flere af vores seniorsvømmere og juniorsvømmere markeret sig. 

Det har resulteret i en dansk senior rekord, og tre danske seniormestre. Desuden har flere af klubbens 

svømmere og trænere været inkluderet i samlinger og stævneaktiviteter i landsholdsregi under Dansk 

Svømmeunion. Vi har ved årets afslutning flere svømmere, som sigter mod kvalifikation og udtagelse til OL 

i 2024 i Paris. 

  

DM for Årgang gav Gentofte Svømmeklub en samlet placering som nr. 2 i Danmark. Vores master-

svømmere var særdeles aktive med ”uofficielle åbent vand-rekorder” og sejrede både ved Christiansborg 

Rundt og vores egen ”ICE Challenge”-stævnerække, som blev afsluttet i Skovshoved Havn den 19. januar 

2023 med over 200 starter.  

 

Disse resultater er skabt af vores store og stabile stab af trænere, som vi skylder en stor tak – ikke kun for 

deres professionelle indsats og undervisning, men også for deres fleksibilitet og omstillingsparathed. 

Trænergruppen har inddraget flere aktiviteter en tidligere, og har vist stort engagement i indsatsen for trivsel 

på holdene og de enkelte svømmeres ve og vel.  

 

Både trænere og bestyrelse i klubben er meget bevidste om udfordringerne for svømmerne med at få balance 

i dagligdagen med mange lektier, megen træning og behovet for et socialt liv. Vi ser gerne, at vores trænere 

har specifik kompetence på dette område. Vi har særligt fokus via vores partnerskabsaftale på 

indsatsområder som mentaltræning og for fastholdelse af svømmere og trænere, ligesom emnerne italesættes 

på fællesmøder eller individuelle møder med svømmerne.  

Vi er stadig involveret i Gentofte LIV der sikrer, at foreninger og klubber i Gentofte sammen kan sikre større 

lydhørhed og mulighed for samskabelse til gavn for kommunen, klubberne og borgerne i kommunen. 

Vi ønsker desuden at skabe attraktive forhold for vores medarbejdere og har derfor pensionsordninger og 

sundhedsforsikringer til alle vores fastansatte. 

 

Vi fortsætter desuden dialogen og samarbejdet om en fireårig Team Danmark-linje sammen med Øregård 

Gymnasium. 

 



 

Vi har i årets løb været så heldige at få flere nye dygtige trænere både i svømmeskole, GFO og i 

konkurrenceafdelingen, så vores stab nu fremstår stærkere og mere sammenhængende, end den har gjort i 

lang tid. Bestyrelsen prioriterer at bruge ressourcer på videreuddannelse og kompetenceudvikling i 

trænerstaben. Dette skal forbedre og sikre god undervisning og rettidig kommunikation til forældre, hvilket 

ligger bestyrelsen meget på sinde. 

 

Bestyrelsen vil også gerne rette en stor tak til alle de frivillige kræfter, som er med til at sikre deltagelse ved 

svømmestævner afholdt af Dansk Svømmeunion, andre klubber samt vores egne stævner. Også en tak til 

Gentofte Kommune, som i dagligdagen sparrer og giver os rammer og muligheder for at udvikle 

svømmeaktiviteter for borgere i alle aldre.  

 

Livestreaming af klubbens store stævner i Kildeskovshallen har været et omdrejningspunkt gennem hele året, 

og vi har investeret i, også i fremtiden, at kunne streame stævner og aktiviteter. Livestream sikrer, at familier 

kan følge vores stævner direkte fra hjemmet eller på farten. Desuden vil vores stævne kunne ses tidsforskudt 

efterfølgende til gavn for både svømmere, trænere og familier.  

Vi har gennem året været aktive i debatten om den kommende kapacitets udvidelse, som vil være med til at 

sikre, at klubben kan tilbyde svømning til flere og fastholde sine talentfulde og dygtige svømmere og 

trænere. Vi er stadig aktive i at sætte vores aftryk i udformningen af de nye faciliteter, og den fremtidige nye 

svømmehal ved Kildeskovshallen glæder vi os meget til står færdig. Den vil give endnu flere mulighed for at 

lære at svømme og dyrke svømning på såvel motions- som på konkurrenceplan. Vi glæder os til egne lokaler 

for sociale aktiviteter og mulighed for tidssvarende arbejdsforhold for vores fastansatte trænere og 

medarbejdere.  

En stor tak skal også rettes til klubbens hovedsponsor Ørsted. Vi er meget taknemmelige for bidraget til 

driften af klubben. Ligeledes takker vi Boozt samt alle de mindre, lokale sponsorer.  

 

Bestyrelsen ser lyst på 2023 og håber, at det bliver året, hvor vi kan udvide vores vandkapacitet – også i 

eftermiddagstimerne – til glæde for borgerne i kommunen samt fortsætte det solide arbejde i både 

konkurrenceafdelingen og svømmeskolen. 

 

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning 

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke 

klubbens finansielle stilling. 

 

Gentofte den 15. februar 2023 

Henrik Larsen  

Formand 

 
 


