
REFERAT 
 

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

 
 
Bestyrelsesmøde, mandag 14. september 2020 kl. 17.30 i FIC 

Lokale: Klub 2. Mødet forventes at slutte senest kl. 21.00. 
 
Deltagere: Lars Siegumfeldt, Ari Olesen, Peter Raagefelt, Jens Lind, Michael Kjær 

Pedersen, John Holst, Ida V. Jensen, Mads Glæsner, Birgit Dahl  

Fraværende: 
 
Maibrit Buurmeister, Mette Strømberg, Marius Brøchner-Mortensen, Mattias 
Carlsson 

Ordstyrer: John  
Referent: Birgit  
  

1. Godkendelse af referat fra sidste møde – ligger i Dropbox 
  
2. Nyt fra formanden 
 • Status omkring Corona/Covid-19 situationen i Hvidovre 

Svømmeklub.  
• Generalforsamling i Dansk Svømmeunion, udskudt til online møde 

mandag 21. september 2020.  
• IH Repræsentantskabsmøde d. 29/9. Formand deltager, andre? 
• Diverse  

3. Kontoret v/Birgit 
 • Der har været en del tilbagebetalinger af kontingent inden opstart, 

men dog ikke faretruende mange. Tror dog vi skal forvente flere her 
efter opstart. Rigtig mange telefoner og mails. 

• Refunderer halvdel af kontingent til babyhold og L&P hold – som 
svømmer hver 2. gang året ud 

• Flere spørger til yderligere refusion pga. forsinket sæson – tror vi 
skal prøve at booke efterårsferien, hvor vi kan. Har skrevet til Dorthe 
for at få tider i efterårsferien som kompensation 

• Medlemstal pr. dags dato i forhold til samme dato sidste år: 14/9: 
1632 – 16/9-2019: 1730 = - 98 

• Det er gået ok med at udskrive medlemskort til FIC – men det tager 
OGSÅ en del tid 

• Har talt med Falck i dag i forbindelse med faktura. Mht. bassinprøver: 
De lejer IKKE deres udstyr ud, da underviserne bruger det hver uge. 
Spurgte hvad det er for et kursus, der står på fakturaen: ”Kursushold 
– 4 timer årligt” – det er for 16 personer. Ekstra hold kan tilkøbes for 

http://www.hvsk.dk/
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5.800 + moms. Kan vi gøre noget her i stedet for indkøb til 
bassinprøver? 

• Jens P Nierhoff har været sygemeldt, men er nu stille og roligt tilbage 
• Vi mangler træner t-shirts, vi har flere nye og ikke mange tilbage.  

Har kontaktet Thomas hos Sportigan, nye med alle logoer koster 190 
+ moms = 237,50 kr. Skal vi bestille som sidst med DBS, MW, 
Sportigan og Halvleg – kører sponsoraftalen stadig? ELLER Har 
sponsorudvalget ændringer? Afventer tøjudvalg. 

• Spammails – svoem@hvsk.dk ryger i min mappe Uønskede Mails? 
Flere medlemmer oplever også ikke at få mails 

• Folder til K-afd. 
• Gavefabrikken: Talte med dem i mandags, lovet at vende tilbage i 

september – så? 
4. Nyt fra Svømmeskolen v/Ida  
 • Vi har sagt ok til trænere i vandet – hvis de ikke ønsker, er det frivilligt.  

• Mange mails er ikke nået frem, vi må undskylde løbende for manglende 
info. 

• Trænertøj: Alle vil gerne have navn på, nogle vil gerne have mere end 
en trøje. Shorts også. Kontakt Mad Wave.  

• TrygFonden: kontakt vedr. tilskud til førstehjælpsdukke mv. 
• Klavs har sendt navn på firma, der sælger poser og førstehjælpsudstyr, 

men vi undersøger videre 
• Skal vi have en corona-repræsentant? Folk kan skrive til Ida på mailen 

(svoem@hvsk.dk) 
 Nyt fra K-afdelingen v/Mads og Mattias 

• Udfordret i AIC sidste uge. Vi har fået forskellige meldinger mht. antal i 
svømmehal – eller hold/grupperinger. Vi kan rykke K2 op på K1 i 
noget af tiden under de to ugers corona-restriktioner.  

• Forrige weekend mini-lukning pga. corona-tilfælde i Hvidovre. Dog 
stadig børn hjemme pga. smittede kammerater. 

• To stævner i weekenden gennemført. Sportsligt over forventning, men 
juniorsvømmerne ikke så gode. Stævner igen 20. september og 3. 
oktober – kun med 15 svømmere, senior og junior. Katja og Peter 
friske på at hjælpe med nyt stævne, evt. flytte stævner til AIC, da det 
kan være svært at få tid i FIC. 

• Halv aftale med Vest Brøndby i weekenden. Oplæg er, at vi deler os i 
hallen, så vi ikke er ”infiltreret” i hinanden. Vi overholder afstandskrav, 
og på den måde kan det lykkes.  

• Vi kan måske holde klubmesterskab i en anden klub i forbindelse med 
et stævne – undersøges nærmere. 

• Træningslejr i oktober. Event i Brønderslev. K4 og K5 hjemme 
træningslejr. 
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• Masters: pt. kun 4 tilmeldte. Vi kører til december og ser på det til den 
tid. 

• Coronatests – to gange negative tests kræves i skolen for at de må 
komme tilbage. Hvad gør vi? 

 

  
6. Nyt fra Kassereren v/Marius 
 • Jens og Lars gennemgår økonomien. 300.000 efter på kontingent på 

budget. 
• Egenbetaling v/stævner og træningslejre. 30.000 i stævner i år, ikke 

meget. 
• Stævner i 2020 bliver i DK, så vi har ikke så store udgifter der. 
• Personaleomkostninger er store i år, selv om vi har haft lukket. Vi må se 

efter september, hvordan det ser ud, efter vi har betalt coronavagter mv. 
• Hjælpepakker nu også til tabt kontingent og stævner mv. Vi må holde 

øje og søge, når der er nyt. 
• Sponsorstævner – under planlægning, hvis det kan blive muligt. 

  
  
 
 
Næste møde: tirsdag 20. oktober 2020  


