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

 
 
Bestyrelsesmøde, torsdag 13. august 2020 kl. 17.30 i FIC 

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

Raagefelt, Jens Lind, Marius Brøchner-Mortensen, Michael Kjær Pedersen, 
Mads Glæsner, Mattias Carlsson, Birgit Dahl  

Fraværende: Ida V. Jensen 

Ordstyrer: Jens  

Referent: Birgit  
  

1. Godkendelse af referat fra sidste møde – ligger i Dropbox 
  
2. Nyt fra formanden 
 • Corona: status er sådan, at fase 4 udskydes. Vi afventer stadig – 

”måske”. Se bilag fra møde mandag. 
o Det positive: 100 er forsamlingsantallet.  
o Coronavagt – regler lempet lidt. Det positive er, at fremover må 

coronavagten også være træner (hvor mange i bassin ad gangen 
osv.). 

o Hjælpepakker: VI har ikke fået del i noget tidligere, men måske der 
kommer noget stævnekompensation. 

o Bassinprøver stadig forlænget til 1. oktober. 
o Måske nye coronaregler i weekenden fra Svømmeunionen. 
o 1 barn under 2 år med forældre = 1 person. Børn fra 6 år skal klare 

sig selv i omklædning 
o Afstandsreglen den samme, dog kan det gradbøjes med antal 

svømmere pr. bane, afhængig af børnenes alder/størrelse. 
o DM udskudt fra november til december. DM hold november. 
o Alle remedier – plader, søheste mv. – skal pt. afsprittes efter hvert 

hold. Men klorvandet desinficerer også. Man har undersøgt, hvilke 
remedier der kan gives videre uden afspritning. Alternativet er ingen 
hjælpemidler. 

o Ingen trænere i vandet og hjælpe børnene? 

• Kravtider holder – kører stadig, corona eller ej, følger de enkelte 
årgange. 
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3. Kontoret v/Birgit 
 • Knap så mange telefoner i år (men måske det kommer i 

august/september?) 

• Der er gået exceptionelt meget tid med at tilbagebetale knap 1000 
personer 200 kr. – dvs. knap 200.000 kr. sendt retur. Der skulle slås op 
enkeltvis – jeg udvalgte perioden 1.-10. juni (og ikke kun til 8., da 
hjemmesiden crashede, da vi lagde sæsonen ud). Stort set ingen klager  

• Iflg. aftale med intern revision + kasserer bookes ekstern bogholder til at 
komme og følge op på feriefond, feriepenge mv. 

4. Nyt fra Svømmeskolen v/Birgit  

 • Antal medlemmer pr. dags dato: 1486 – sidste år samme tid: 1542 = -56 

• Martin er blevet optaget på sit studie på KU (idræt/krop og bevægelse) 
og fratræder derfor kontorjobbet 31. august. 

• Vi skal beslutte, hvornår vi rydder op på hold – med minimum 5 
tilmeldte? Lige nu er situationen flg. (se omdelte oversigt over hold).  

• En del nye hjælpetrænere, flere fra K2  

• Trænermøde/opstart sæson næste uge, den 19. – evt. kunne nye fra 
bestyrelsen deltage?  

• Kursus til babytrænere – det bliver lidt lappeløsning, og vi skal helst 
levere ordentlig undervisning (forældre med i vandet) 

• Water Week – ikke så mange har returneret evalueringsskemaer, men 
dem, der har, har været usædvanligt godt – ja, ovenud – tilfredse.  

• Water Week i efterårsferien? ja Vinterferien? 

• Invitation til Hvidovre Hobbydag lørdag 7. november 2020 – fra 11 til 16 i 
Teatersalen i FIC. K-afd. vil gerne være med, svømmeskolen også.  

• Opsætning af printer mv. til udskrivning af kort til FIC. Der er ca. 400 
kort. Der har været en IT-mand og inspicere vores kabelføring oven over 
skabene – iflg. Jens P skulle maskineriet komme mandag 17/8. ALT 
skal desværre tastes manuelt. Mister man sit kort (som vi laminerer), 
koster et nyt kr. 30. Alle trænere får også kort, så de kan vikariere 

5. Nyt fra K-afdelingen v/Mads og Mattias 

• Flere talenter plukket fra Water Week. Pga. Amalies studier bliver der 
senere opstart for K4 og K5. 

• Problemer med svømmetider, afventer kommunen. Kan ikke få 
mere tid i Taastrup pt. 

• Trænerne: Hvordan med trænerlønninger til stævner? ½ og hel 
stævnedag. Vi prøver fremover med timelønninger. 

• En K-svømmer, der er rykket op, spørger til privatundervisning. 
Hvis vores trænere underviser privat, er det IKKE i HVSK-t-shirt og 
IKKE med HVSK adgangskort.  

• Tri-holdet har nu aftale, det bliver 16 træninger fra sept.-december. 

• MW stævne: GTI rykker deres til slut oktober/start november. 
Måske vælger vi at ændre det til et internt stævne pga. situationen. 
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Mange forbehold pga. corona. Eltid – kan afmeldes uden 
økonomiske konsekvenser, hvis det skulle være. Vi kan begrænse 
udgiften, men får så ikke indtægten fra eksterne.  

• Træningslejr: K2 og K3 Brønderslev, K1 Grækenland, som snart 
skal besluttes. 

• Masters: Ricco Flade har sendt brev om forhold på Masters vedr. 
kontingentpris, tidspunkter for holdet, kvalitet og kapacitet (kun én 
træner på kanten). Kontingent er steget meget. Måske skal det 
ikke ligge i K-afd., men i svømmeskoleregi. Man kan godt blive 
tilmeldt konkurrence, selv om det er et svømmeskolehold, 
spørgsmålet er, om svømmerne på Masters er interesseret i 
konkurrence? Den angivne pris i forhold til voksen teknik (samme 
antal timer) er pris 1-1. Pris er reguleret som resten af K-afd., 
godkendt på årets generalforsamling. Der sendes svar til Ricco. 

• K4 og K5 sen opstart. K5 mister ingen tid, K4 mister en uge. 
Hvorfor ikke vandtid til 4 og 5? Kun 1, 2 og 3. Måske lave ekstra 
ting i vinterperioden. 

• Mad Wave: Internt eller eksternt? Afholder vi MW? Nuværende 
dato bliver internt stævne med officials i september. Vi flytter MW 
stævne og slår det sammen med Christmas Race – ”Mad Wave 
Christmas Edition” 5. december.  

 

  

6. Nyt fra Kassereren v/Marius 
 • Kontingent ikke helt på højde med sidste år, men sidste års 

periodisering skete først i efteråret. Flere K-svømmere har endnu ikke 
betalt. Alt i alt ser tallene fornuftige ud. Færre udgifter til stævner, 
træningslejre mv. Indtægter steget pga. Water Week. 
Personaleomkostninger: stor forskel fra sidste år – færre udbetalinger i 
foråret.  
 

  
  
 
 
Næste møde: mandag 14. september 2020  


