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Referent: Michael Kjær Pedersen  
  

1. 
 
 

Godkendelse af dagsorden 
Punkt 5 blev udvidet til at omhandle økonomi i bred forstand og ikke kun 
budget for 2021.  
Der var ingen yderligere bemærkninger til dagsordenen, som blev godkendt. 

  
2. Nyt fra formanden 
 Formanden kunne orientere om, at der har været lidt usikkerhed omkring 

hvilke konkurrencesvømmere, som fortsat måtte træne under nedlukningen. 
Der er nu kommet klare regler på området fra svømmeunionen, og det er 
præciseret, at det kun er de svømmere, som har kravtid til senior DM, som 
fortsat må træne.  
 
Det er en indskærpelse i forhold til tidligere, hvor det gjaldt alle svømmere med 
kravtid til DM. Reglerne er meldt ud til trænerne i konkurrenceafdelingen, og 
de har foretaget de nødvendige justeringer.  

 
3.  Kontingent for K-svømmere, som ikke kan svømme under nedlukning 
 Der har ikke været en reduktion i kontingentet for K-afdelingen i lighed med 

svømmeskolen, men i og med at træningen for hovedparten af K-svømmerne 
er lukket ned, bør det overvejes om kontingentet for K-svømmerne også skal 
reduceres.  
 
Jens gennemgik på den baggrund budget for 2021 i forhold til hvilken 
betydning en kontingentnedsættelse for K-afdelingen vil have på økonomien. 
Bestyrelsen besluttede at reducere kontingentet for 1. halvår 2021 med 30 % 
for alle K-hold. Ligesom med svømmeskolen vil udbetalingen ikke ske 
automatisk, men det vil blive lagt op til, at forældre til K-svømmere eller den 
enkelte K-svømmer selv skal henvendes sig til kontoret for at få tilbagebetalt 
kontingentnedsættelsen. 
 
Det blev aftalt, at der tages udgangspunkt i den skrivelse, som vi sendte til 
forældrene i svømmeskolen. Jens tager fat i Birgit og får det på plads. 

http://www.hvsk.dk/
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4. Rammer for uddannelse af svømmeskole trænere (Forslag fra Ida) 
 Ida har på mail den 6. januar 2021 forespurgt bestyrelsen, om det var muligt at 

etablere intern træning for trænerne i svømmeskolen. 
 
Bestyrelsen ser meget positivt på forslaget, og det blev aftalt, at Lars tager fat i 
Ida og beder hende udarbejde en plan for indsatsen, herunder hvad det 
kommer til at koste. Når økonomien er fastlagt, vil bestyrelsen tage endelig 
stilling til udrulningen af indsatsen. Der er i budgettet for 2021 afsat kr. 50.000 
til uddannelse.  

 
5. Økonomi 

Marius gennemgik det foreløbige resultat for regnskabsåret 2020. Det 
forventes, at regnskabet kommer til at udvise et overskud på kr. 511.908. 
Overskuddet skyldes primært, at udgifterne til træningslejr, konkurrencer og 
aflønning til trænere i svømmeskolen er væsentligt lavere end budgetteret 
grundet Covid19. Marius gjorde også opmærksom på, at en del af indtægterne 
fra kontingent er betalinger for en hel sæson (fra sommer til sommer). Det 
betyder, at omkostningerne for disse indtægter først kommer i 2021 i form af 
aflønning af trænere med videre (fordi regnskabet følger kalenderåret).  
 
Marius foreslog, at der kunne laves en hensættelse i regnskabet 2020 på kr. 
200.000 for at imødekomme den manglende indtægt, som en reduktion i 
kontingentet for k-afdelingen vil medføre.  
Bestyrelsen var enig i Marius forslag og besluttede, at hensætte kr. 200.000 i 
regnskab for 2020.  
 
Marius gennemgik budget for 2021. Hvis posterne i budgettet fastholdes, vil 
det betyde, at vi i 2021 forventes at komme ud af året med et underskud på kr. 
468.500. Bestyrelsen godkendte forslag til budget med forbehold for eventuelle 
korrektioner. 
 
I forhold til tøj og vores tilgodehavende hos Sportigan/Hummel tager Maibrit fat 
i dem, for at få oplyst om status på om de er ved at udbetale pengene. Peter 
tager fat i Birgit, for at få afklaret om vi har sendt en faktura på beløbet, som 
aftalt. Der gives en status på det kommende møde i bestyrelsen. 
 
Som tidligere meddelt udtræder Marius af bestyrelsen senest til den 
kommende generalforsamling. Derfor blev det aftalt, at Jens overtager 
kasserer-posten fra Marius, og samtidig overtager Jens også Marius plads i 
bestyrelsen. Det har den konsekvens, at Jens plads i bestyrelsen bliver ledig 
fra og med generalforsamlingen i 2021. Dermed skal der findes et nyt medlem 
til bestyrelsen for en 2-årig periode.  

  
6. Eventuelt 

I forhold til den kommende generalforsamling kan vi komme i en situation, hvor 
den skal afvikles elektronisk. Det kan vi godt håndtere, men samtidig har vi 
ikke et system, som kan håndtere elektronisk afstemning. Lars appellerede 
derfor til at bestyrelsesmedlemmerne hver især, vil undersøge om de har 
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kendskab til metoder, værktøjer eller systemer, som kan håndtere afstemning 
på nettet.   
 
Næste møde i bestyrelsen er endnu ikke fastlagt, men skal afvikles inden 
generalforsamlingen. Det vil blive det sidste møde med den nuværende 
bestyrelsesbesætning. Lars udsender dato for mødet snarest.  
 

  
  
  
 
 


