
REFERAT 
 

Hvidovre Svømmeklub – Frihedens Idrætscenter – 2650 Hvidovre 
Kontakt: 5211 0248 / 2242 5352 – www.hvsk.dk – kontor@hvsk.dk 

 
 
Bestyrelsesmøde, torsdag 5. marts 2020 kl. 17.30 i FIC 

Lokale: Klub 2. Mødet forventes at slutte senest kl. 21.00. 
 
Deltagere: Lars Siegumfeldt, Maibrit Buurmeister, Ari Olesen, John Holst, Mette 

Strømberg, Peter Raagefelt, Mads Glæsner, Mattias Carlsson, Remi 
Johannesen, Birgit Dahl 

Fraværende: Jens Lind, Marius Brøchner-Mortensen,  Michael Kjær Pedersen 
Ordstyrer: Lars  
Referent: Birgit  
  

1. Godkendelse af referat fra sidste møde – ligger i Dropbox 
  
2. Nyt fra formanden 
 • HVSK siden sidst – information om proceduren i referat mv. Dernæst: 

o Møde i Idrætsrådet i Hvidovre. Idrætspolitisk forum. Eliteidrætspulje 
kan søges en gang årligt, sidste år fik vi ”kun” 25.000 kr. Næste år 
kommer der ny fordelingsnøgle. Bestyrelsen diskuterede muligheden 
for at profilere sig ved at søge – og at vi allerede er profileret og 
kendt i kommunen. Der skal afrapporteres om anvendelsen af de 
modtagne midler. 

• Ny official ansvarlig bliver Katja Bernstein (mor til Victor fra K2), i første 
omgang alene på posten (der har været talt om to eller halvanden 
personer på posten). Vi ser, hvordan det går, og om der bliver behov for 
ekstra kræfter. 
o Der er deadline for indstilling til årets idrætsnavne i Hvidovre den 16. 

marts 2020. K-trænere skal have forberedt en indstilling. 
Arrangementet finder sted den 27. maj 2020. 

o Brev fra Dansk Svømmeunion omkring organisering – ”på den korte 
bane”. Generalforsamling i Dansk Svømmeunion i april. 
Alle opfordres til at deltage (https://www.svoem.org/Om-
unionen/Generalforsamling-2020/). 

• Diverse - ting vi skal have gjort 
o Vi skal have sendt en opfølgningsskrivelse til K-forældrene omkring 

Officials. Dette har vi lovet i tidligere fremsendt mail, som sendes til 
den nye bestyrelse til orientering. Husk også at orientere de mindste 
K-svømmeres forældre (K5). Det skal klart fremgå, at klubben betaler 
officialkurserne. 

o Svømmeskolens fremtid – punkt på næste dagsorden. 

http://www.hvsk.dk/
https://www.svoem.org/Om-unionen/Generalforsamling-2020/
https://www.svoem.org/Om-unionen/Generalforsamling-2020/
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3. Kontoret v/Birgit 
 • Rettigheder til Klubmodul – alle medlemmer bedes oprette en profil 

• Ansøgning til aktivitetstilskud skal være klar næste uge, frist 18. marts. 
• Indkøb af zoomers til alle svømmehaller i gang. 

4. Nyt fra K-afdelingen v/Mads og Mattias 
 • Uge 7 gik godt med hjemmetræningslejr for K1, K2 og K3.  

• Mesterskabssæson i gang. Danish Open snart + Gentofte Cup. 
• Idrætspriser – indstilling er afklaret. 
• Styr på træningslejr med K2 i Jönköping. 
• Christina Munkholm fungerer godt som træner i K-afdelingen. Laura 

Lange tiltræder i næste uge med K4 og K5.  
• Ny HSK svømmer på besøg i næste uge for at se, om kemien passer 

osv. 
• Profilering – Hvidovre Avis er velvillige over for alt, vi sender, så det er 

effektivt. Artikel med omtale hos Nybolig i foråret. 
• Mad Wave hættetrøje til K1 svømmerne.  
• Ønsker til indkøb af nyt grej pga. slitage. 
• Sammen med svømmeskoletrænerne spottede Mattias og Remi 

svømmere i sidste sæson, flere flyttede over i K-afdelingen efter prøve-
svømmetime. 

• Mikkel Møller Jensen er fast på tri-holdet fremover 
5. Nyt fra Svømmeskolen v/Remi og Birgit 
 • Rikke Parkhøj, Sofie Lind, Jacob Røjgaard Sørensen nye hjælpetrænere, 

Sabrina Lauridsen og Rikke Rasmussen nye trænere. 
• Vi måtte aflyse AquaCamp i vinterferien med blot 10 tilmeldte. 
• Vi holder dog camps i sommerferien i 3 uger 
• 21. marts Holdkapstævne – nyere version af Svøm & Leg. Opdelt i store 

og små (socialt arrangement – også). 
• Svømmeskoleudvalg foreslås nedsat. 
• Uddannelse: mulighed for at få to tidligere undervisere til at komme og 

lave grunduddannelse. Vi kan selv definere indhold og længde.  
6. Nyt fra Kassereren v/Marius 
 • År til dato regnskab – økonomien er god. 
7. Eventuelt 
 • Udvalgsposter, hvor en fra bestyrelsen skal være repræsenteret i hvert 

udvalg. Nedenstående er de nuværende medlemmer, men alle bedes 
overveje, hvor interessen ligger. Så vil det blive drøftet yderligere på 
næste møde: 
o HR-udvalg: Lars, Jens 
o Festudvalg: Mette og Maibrit 



 
 
 
 

Referat – HVSK bestyrelsesmøde side 3 af 3  5. marts 2020 

o Svømmeudvalg: John, Jesper Lange 
o Samarbejdsaftale (sponsor): 
o Stævneudvalg: 
o PR-udvalget: Mads, Mattias + 
o Sponsorudvalget: Mattias, Peter 

• Forslag til klubaften 16. maj 2020 – med salg af tøj fra Sportigan 
København.  

• Holdlederstilling bør overvejes. Vi bruger det ikke ved mindre stævner, da 
der kan være rigelig udfordring i at finde officials. Vi tager det op ved 
næste møde. 

• Hvordan forholder vi os til coronavirus? Fra et stævne er der meddelt, at 
er man bare det mindste sløj, bliver man væk. Vi gør ikke noget pt. Fra 
kommunen er der sendt posters pr. mail til print og ophængning med 
forholdsregler. 

 
 
Næste møde: tirsdag 14. april 2020  


