
REFERAT 
 

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

 
 
Bestyrelsesmøde, tirsdag 15. juni 2021 kl. 17.30 i FIC 
 

Mødelokale Klub 2, mødet forventes at slutte senest kl. 21.00. 
 
Deltagere: Lars Siegumfeldt, Jens Lind, John Holst, Peter Raagefelt, Maibrit 

Buurmeister, Mette Strømberg, Michael Kjær Pedersen, Gitte Bidsted, Ida V. 
Jensen, Mie Bidsted Hansen, Oskar Bondo, Birgit Dahl  

Fraværende: Mads Glæsner, Mattias Carlsson 
Ordstyrer: John  
Referent: Birgit  
  

1. Godkendelse af referat fra sidste møde  
  
2. Nyt fra formanden 

 • Status omkring Corona/Covid19 situationen i Hvidovre Svømmeklub:  
o 100 inde, 500 ude i forh. til forsamlingsforbud ved aktiviteter (= 

næsten normal). Coronacheck på alle over 18 år. Afstandskrav i 
omklædning afventer vi til 1. august.  

• Status omkring samarbejde med DGI & Hvidovre Kommune:  
o Opstartsmøde med god begyndelse, to spor starter op: Uddannelse 

(personale) og Udvikling af HVSK. Arbejdslørdag – Doodle følger. 
Endnu ikke besluttet om personale skal deltage. 

• Status omkring åbning af Svømmehallen i FIC: 
o Åbner 16. juni – og lukker igen 26. juni! 

 
3. Nyt fra Ungdomsrepræsentanterne v/Mie og Oskar 

 o Ikke meget at spørge om, men vil komme fremover efter behov, evt. 
på skift. 

 
4. Kontoret v/Birgit 
 Ida og Birgit på kontoret søndag 30/5 og åbne ny sæson. Stor interesse og 

engagement. Medlemmer pr. 15/6: 1124 – sidste år samme tid: 1200 
 
Kontakt fra DGI. De vil høre, om vi vil have nogen på Svømningens 
Grunduddannelse eller på Hjælpetræneruddannelsen.  
Bestyrelsen: vi kan selv holde det til andre priser. Vi taler om det i 
uddannelsessporet med DGI. Ida vil gerne undervise fremover. 
 
Aqua convention eller lignende? Det er en mulighed, vi overvejer. 

http://www.hvsk.dk/
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Mail fra kommunen: Næste år kan vi ikke holde Water Week, som vi plejer 
grundet udskiftning af vandrør i omklædningsrummene.  
Måske FIC kan bruges. Bestyrelsen arbejder på det. 
 
FIC ferielukket fra 26. juni til og med 8. august (hverdage 7-15, fredag 7-12 
med vagt), iflg. Jens P lukker de ½ time før nævnte datoer, så personale 
kommer ikke meget ind i perioden.  
 

4. Nyt fra Svømmeskolen v/Ida  
 • Ønsker til ting: Ny højttaler eller soundblaster. JBL charge ca. 1400 kr. 

(op til 3000 kr.) 
• Idé til koldt vand i Langhøj: De har sat temp. ned til 26 grader. Plexiglas 

plader kan være en løsning. Værd at overveje. 
• Svømmeskolekoordinator: hvad skal der ske? Vi giver mandat til Ida – 

hvis hun finder babytræner, sættes i værk. 
• Trænertøj? Vi får et login til køb af trøjer.  

 
5. Nyt fra K-afdelingen v/Mads 
 • Sæsonslut:K4 og K5 slutter 26/6. Ønsker ikke stævneafslutning, men 

hyggedag. K2 og K3: slutter med hjemmestævne 3-4 juli. K1 slutter 
med 2 stævner hhv. 3-6 juli og DM-tider 8-11 juli. Forlænget AIC til og 
med 28/6-6/7. 3 træninger om ugen i AIC over sommeren (dagene 
ikke kendte endnu). Opstart K1 og K2 2. august. K3, K4 og K5 10. 
august. K4 og K5 Kalundborg. K2 og K3 Sæby i Sverige eller 
Jönköping. K1 Pretoria i Sydafrika. 

• Træningslejr, arbejder på det. Sverige og Sydafrika overvejes. 

• Bestyrelsen overvejer, om man kan bakke op om rejser til alle lande 
og verdensdele. 

 
 

6. Nyt fra Kassereren v/Jens 
 • Vi har modtaget penge fra hhv. Elitepulje og Talentpulje modtaget fra 

Hvidovre Kommune, i alt ca. 90.000 kr. Vi skal overveje, hvad 
pengene skal bruges til (fx leje af Taastrup langbane) 

• Coda afgift, udstyr: mail om afgift ved stævner, når vi bruger lyd.  
• Jan og Jacob stævnefolk – anlægget fungerer ikke rigtig, så det 

påtænkes at købe nyt (ca. 14.000 kr.). Bestyrelsen bevilger hermed 
15.000 kr. til indkøb af ovennævnte. 
 

  
  
 
 


