REFERAT

Bestyrelsesmøde, onsdag 10. juni 2020 kl. 17.30
Lokale: Svend Aagesens Allé 10b, Hvidovre. Mødet forventes at slutte senest kl. 21.00.

Deltagere:
Fraværende:

Lars Siegumfeldt, Maibrit Buurmeister, Ari Olesen, Mette Strømberg, Peter
Raagefelt, , Jens Lind, Marius Brøchner-Mortensen, Michael Kjær Pedersen,
Mads Glæsner, Mattias Carlsson, Ida Vejergang Jensen
John Holst (BS orlov), Birgit (Aalborg)

Ordstyrer:

Marius

Referent:

Ari

1.

Godkendelse af referat fra sidste møde
• Referatet blev godkendt.
Nyt fra formanden

2.

a. Det meste af tiden siden sidste bestyrelsesmøde har været præget af
Corona, bl.a. af henvendelser fra svømmeskolens medlemmer omkring
aflysning af undervisning, godtgørelse for aflyst undervisning samt
respons på bestyrelsens tidligere beslutning og udmeldte prisstigninger.
Generelt set er det heldigvis begrænset, hvad der har været af
kritisk/negativ respons på Corona situationen – indtil videre. Med
kommunens udmelding om forholdene omkring svømmehallerne må vi
nok se i øjnene, at mulighederne, for at alle klubbens medlemmer kan nå
en tur i vandet inden sommerferien, er meget begrænsede. (Begrænset
vandtid i Friheden, lukket Avedøre og uafklaret situation omkring
Langhøjskolen).
Det må forventes, at Corona/Covid-19 situationen fortsat vil have en stor
effekt på Hvidovre Svømmeklubs virke efter sommerferien. Herunder
også en økonomisk påvirkning, som vil belyses under punkt 6.
b. Hvidovre Svømmeklubs bestyrelse har ansvaret for, at klubbens virke og
aktiviteter vil overholde de retningslinjer, som klubben bliver underlagt af
myndigheder og svømmehalsejer. Bestyrelsen skal endvidere sikre, at
der under al svømmeundervisning vil være en myndig person til stede,
som har indgående kendskab til alle retningslinjerne ift. Covid-19 og
afvikling af svømmeundervisningen. Denne person må ikke være
træneren.
Der skal endvidere koordineres ophængning af ”Forskrifterne om god skik
og brug ift. Corona” rundt om i svømmehallens område.
c. Under diverse:
Bekendtgørelse af nye titler: Mads Glæsner er udnævnt til Cheftræner for
alle K-hold og Mattias Carlsson er udnævnt til Ledende træner.
Når der indkaldes til Svømmeunionens generalforsamling, anses det for
Hvidovre Svømmeklub – Frihedens Idrætscenter – 2650 Hvidovre
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meget relevant, at Mads Glæsner også deltager i forhold til den
forventede dagsorden. Hvidovre Svømmeklub deltager normalt med 2
repræsentanter (klubbens formand + et ekstra bestyrelsesmedlem), men
muligheden for at komme 3 repræsentanter undersøges gerne, hvis det
ønskes.
3.

Kontoret og Svømmeskolen v/Ida (i Birgits fravær)
a. Ida fortalte, at Birgit var blevet kontaktet af Gavefabrikken, som rykkede
for svar på, om Hvidovre Svømmeklub igen i år vil uddele julegaver til
trænerne fra dem? Dette kan vi ikke svare på før til efteråret..
b. Svømmeskolen står overfor at skulle træffe beslutninger i forbindelse med
afholdelse af ”Water Week” i ugerne 27, 28 og 32.
Vil klubben afholde ”Water Week”? i alle uger? Brug af Langhøjskolens
faciliteter? Indkøb af ”Svømmepakker”? mv.
Svømmeskolens Water Week plejer at være fuldt booket på nuværende
tidspunkt med 50 deltagere pr. uge. Da Corona situationen har medført stor
uvished om, hvorvidt Water Week kunne afvikles i år, har markedsføringen
af konceptet været meget begrænset. Det økonomiske status quo er
omkring 36 deltagere afhængig af omfanget af ekstra ressourcer/
mandskab, som skal tilføres i henhold til afvikling af arrangementet efter
forskrifter og anvisninger.
Det blev besluttet, at Hvidovre Svømmeklub naturligvis skal afvikle Water
Week igen i år under forudsætning af, at vi har/får adgang til Langhøjskolen
og formår at opnå minimum 20 tilmeldte deltagere per hold/uge.Vi skal
derfor indledningsvist have afklaret situationen omkring Langhøjskolen – og
efterfølgende sætte fokus på at fylde holdene op i uge 27 og uge 28 – og
senere hen uge 32.
Det aftales endvidere, at klubben bestiller de første 50 ”svømmepakker”,
som suppleres op, når behov for flere ”Svømmepakker” opstår. Deltagelsen
ved Water Week koster 1.195,- kr., og klubben ”giver” en svømmepakke til
en værdi af ca. 250,- kr. (taske, T-shirt, drikkedunk og et par gode
svømmebriller).
c. Klubbens Svømmeskole håber på at kunne tilbyde medlemmerne et sidste
dyp inden sommerferien, nu da svømmehallerne er åbnet igen. Dette er
bestyrelsen ikke afvisende overfor, men der er nogle forudsætninger og
restriktioner, der skal opfyldes og overholdes. Derfor vil bestyrelsen se på
mulighederne for vandtid i Friheden og evt. på Langhøjskolen – da Avedøre
er lukket indtil august.
d. Men svømmeskolens medlemmer skal bl.a. være opmærksomme på, at det
ikke vil være muligt at låne svømmeudstyr, at forældre IKKE må gå med i
omklædningen eller i svømmehallen, samt det reducerede antal af børn, der
må være i vandet ift. retningslinjerne for aktivitet i vand.
e. Trænernes bassinprøver er blevet forlænget til 1. september 2020.
I denne forbindelse ønsker Martin at tage bassin livredderdommer-prøven til
senere brug. John havde også udvist interesse for dette tidligere.
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4.

Nyt fra K-afdelingen v/Mads og Mattias
f.
g.
h.
i.

j.
k.
l.

m.
n.

Mads og K-trænerne har igennem den sidste periode fået hilst på alle
medlemmerne i K-afdelingen.
Staben af næste sæsons ansvarlige trænere er blevet udvalgt.
Der er kommet lovning på vandtid i Taastrup, men omfanget er afhængig
af, hvornår Bellahøj genåbner (ift. NTC).
Mads og Mattias har endvidere planlagt vandtid til alle i K-afdelingen i
henhold til kommunens sidste udmeldinger om træningstider.
Det er håbet, at sæsonen for K4 og K5 kan forlænges til d. 27. juni – samt
at sæsonen for K1, K2 og K3 kan forlænges til d. 4. juli.
Oprykningerne for K-holdene er mere eller mindre afklaret. Dog
forekommer der en del forhold, som er uafklaret ift. oprykninger fra K2 til
K1.
Der forventes en tidlig opstart (ultimo juli) for K1, K2 & K3 af den
kommende sæson, så svømmerne kan indhente det forsømte, så de er
klar til de tidlige kortbane mesterskaber.
Det besluttes, at kammeratskabsweekenden vil blive udsat til næste år. I
stedet vil der blive arrangeret en weekend med ”samlet” vandtid, hvor K1
svømmerne bliver involveret i afviklingen af træningspas – og
efterfølgende vil der arrangeres sociale aktiviteter i grønne områder,
hjemme.
Når der afholdes træning og lign. aktiviteter i klubbens regi, er klubben
forpligtet til at føre protokol over de deltagende – og gemme protokollerne
i min. 60 dage.
På baggrund af en invitation til Stockholm Open for udvalgte svømmere
på K1 var 4 svømmere taget til et kort træningspas i vand i Sverige på
privat basis – hvilket ikke havde gentaget sig efter lukning af grænserne.

Vi sender personalet hjem og fortsætter med den resterende dagsorden i bestyrelsen
6.

Nyt fra Kassereren v/Marius
a. Indledningsvist er der lige afholdt intern revision, som viste, at økonomien
ser ok ud efter nedlukningen under Covid-19 – mens fremtidsudsigterne
er meget usikre, da vi må forvente fald i klubbens ”indtægter” –
begrænset aktivitet ift. retningslinjer og forholdsregler iflg. ”Corona
regler”.
b. Pt. har klubben et ”plus” på 200.000,- kr. på baggrund af ”sparede”
omkostninger under nedlukningen, men omvendt må vi også belave os
på øgede udgifter/omkostninger i forbindelse med afholdelse af
foranstaltninger ift. retningslinjerne for drift af svømmeundervisning ift.
Corona.
c. Der vil ikke blive udbetalt løn til de timelønnede ansatte, men bestyrelsen
vil se på mulighederne for at afvikle et socialt arrangement, som tak for
deres indsats.
d. Endeligt er der sat initiativer i gang, som skal bane vejen for økonomiske
hjælpepakker til foreninger for tabte indtægter igennem næste sæson –
eksempelvis medlemsnedgang eller svømmestævner.
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7.

Nyt fra udvalgene
a. HR-Udvalget efterlyste en ekstra bestyrelsesrepræsentant til at varetage
dialogen med klubbens administration i samarbejde med formanden. Ari
Olesen meldte sig til opgaven.
b. Stævneudvalg – der blev opfordret til, at alle bestyrelsesmedlemmer gjorde
sig overvejelser om at melde sig til udvalget, da ingen meldte sig.
c. Svømmeudvalg – fer blev opfordret til, at alle bestyrelsesmedlemmer gjorde
sig overvejelser om at melde sig til udvalget, da ingen meldte sig.
d. PR-Udvalg - der blev opfordret til, at alle bestyrelsesmedlemmer gjorde sig
overvejelser om at melde sig til udvalget, da ingen meldte sig.
e. AD-HOC tøj udvalg. Bestyrelsen ønsker at få afdækket mulighederne for
sponsoraftaler ift. til vores klubtøj, da vores eksisterende sponsoraftaler
enten skal fornyes eller bringes til ophør.
Mette og Maibritt meldte sig til opgaven.

7.

Eventuelt
a. Der opfordres til, at bestyrelsen gør sig overvejelser om, hvorledes klubbens
struktur skal tage sig ud, således klubbens virke bliver optimeret.

b. Udgangspunktet er, om det ikke vil være mest hensigtsmæssigt, hvis

Hvidovre svømmeklub bliver drevet af 3 ”ben”: Administrationen/kontoret,
Svømmeskolen og konkurrenceafdelingen.
I dag er administrationen og svømmeskolen mere eller mindre smeltet
sammen til én enhed.

c. Punkter til næste BS møde ?
- Bedre kommunikation mellem bestyrelse og medlemmer?
- Desværre glemte jeg at bringe emnet ”hvad gør vi, hvis et eller flere
svømmeskolehold bliver markant ramt af mange aflysninger” (eksempeltvist
på baggrund af ringe faciliteter som Langhøjskolen)?
Resterende møder i 2020:
Torsdag d. 13. august, mandag d. 14. september, tirsdag d. 20. oktober, onsdag d. 18. november &
torsdag d. 10. december
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