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

 
 
Bestyrelsesmøde, onsdag 18. november 2020 kl. 17.30 i FIC 

Lokale: Fællesklub. Mødet forventes at slutte senest kl. 21.00. 
 
Deltagere: Lars Siegumfeldt, Ari Olesen, Peter Raagefelt, Michael Kjær Pedersen, 

Maibrit Buurmeister, Mette Strømberg, Marius Brøchner-Mortensen, Ida V. 
Jensen, Mads Glæsner, Birgit Dahl  

Fraværende: Jens Lind, John Holst, Mattias Carlsson 
Ordstyrer: Maibrit  
Referent: Birgit  
  

1. Godkendelse af referat fra sidste møde – ligger i Dropbox 
  
2. Nyt fra formanden 

o  • Status omkring Corona/Covid19 situationen i Hvidovre Svømmeklub.  
o Ikke noget nyt 

• 50 m bassin (Langbane) i Hvidovre (arbejdsgruppe) 
o Gammelt ønske i klubben, det er prioriteret af kommunen, men der 

er ikke nyt endnu. Vi kan overveje at nedsætte en arbejdsgruppe 
blandt f.eks. forældre som forberedelse – budget, ønsker mv.  

• Kaffemøde med DGI d. 4. december 
o Samarbejde ml. kommune og DGI, hvad kan vi bruge hinanden til, 

muligheder osv. 
• Diverse  

o Status over og beskrivelse af en sag fra svømmeklubben.  
 

3. Kontoret v/Birgit 
 • Ansøger pt om kursusrefusion og har fået ca. 6.000 kr. til nu 

• I gang med at tilbagebetale flere halvt kontingent – folk er glade for at 
blive kontaktet om det og samtidig forstående over for vores situation 

• Éngangspuljen – søger om tilskud til K-afdeling og svømmeskole  
• Har købt 40 halvvisirer, som nu er på kontoret 
• Hummel – hvad gør vi? Se længere nede vedr. indkøb af trænertøj 
• Planday har tilbudt sig igen 
• Allerede nu finde en dato til generalforsamling – fx torsdag 25. februar 

2021. Og overveje genopstilling 

http://www.hvsk.dk/
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• Medlemstal pr. dags dato i forhold til samme dato sidste år: 18/11: 1659 
– 18/11-2019: 1793 = - 134 

• 32 timer om ugen – fungerer godt. Egt. påtænkt at holde fri hver fredag, 
men ikke firkantet, så det bliver efter behov.  
 

4. Nyt fra Svømmeskolen v/Ida  
 • Trænertøj: overslag – pris 30.000 kr., hvis alle får det ønskede! 

Hættetrøjer bør prioriteres til Langhøj pga. træk og kulde (og måske 
FIC). Hvis der sorteres, bliver det ca. 22.000 kr. til ca. 50 personer. De 
afsatte midler til trænertøj styres af tøjudvalg plus 
medarbejderrepræsentanter. Tøjudvalg kontakter svømmeskolen. 

• Coronavagter: Evt. afskaffe de unødvendige, f.eks. fredage i Avedøre. 
Der er K-svømmere, baby og L&P, hvor de to sidstnævnte alle har en 
voksen med, det samme gælder mandag, onsdag og fredag i FIC samt 
mandag og fredag i AIC. 
 

4. Nyt fra K-afdelingen v/Mads 
 • Træningslejr for alle blev holdt i oktober. Stor succes med alle lejre. 

• Siden da har vi holdt flere hjemmestævner. Dialog med K-trænerne 
om, hvad de har lyst til med deres hold. 

• Danske Mesterskaber – Greve, Aarhus og senior i Helsingør. 
• Træning i K-afdeling har været lidt presset. I gennemsnit får K1 skåret 

2 timer af normal træning, K2 får 1½ time skåret fra. K3 og K4 kører 
med fuldt drøn. Sådan kører vi videre til DM, derefter måske opdeling 
af hallen eller noget andet nyt. 
 

 

6. Nyt fra Kassereren v/Marius 
 • Siden sidst: ansøgning til corona hjælpepakker – for i alt 228.000 kr. har 

vi søgt om dækkende coronavagter (selv om der ikke er kompensation 
for løn), tabt indtægt på stævne samt tabt indtægt på kontingent (halv 
kontingent retur pga. svømning hver anden uge). Svar i december 

• Budget skal udarbejdes. Laver udkast klart til næste bestyrelsesmøde, 
så vi har noget at tale ud fra. Der bliver særskilt budget for 
svømmeskolen. 

• Økonomien er indtil videre 600.000 mindre i indtægt på forskellige 
poster, særligt egenbetaling til stævner og kontingenter. 

• Der er sparet meget på K-omkostninger, men resten af året er udgifter til 
mesterskab og coronavagter den største udgift. 

• Forsigtigt forecast: måske plus på 100.000 kr. 
  
 
 
Næste møde: Torsdag 10. december 2020  


