Hvidovre Svømmeklub – 20/2 - 2020
Bestyrelsens årsberetning for 2019.
Indledning: Den siddende bestyrelse tiltrådte i marts 2019 - med første officielle bestyrelsesmøde i april
2019.
Jeg vil personligt sige en stor tak til alle medlemmer i bestyrelsen i det forgangne år samt takke vores
personale for godt samarbejde.
I perioden fra marts 2019 til ultimo februar 2020 har bestyrelsen arbejdet med følgende sager og emner
(highlight på de vigtigste områder):
Diverse udvalg: Stævneudvalg og HR-udvalg har primært været de udvalg i HVSK, hvor der har været
aktivitet i det forløbne år; der arbejdes på, at svømmeudvalget kommer op at køre igen. Undervejs har 2 af
de valgte bestyrelsesmedlemmer i 2019 været nødt til at trække sig og er blevet erstattet af suppleanter.
Vi fik også ny kasserer to gange i det forgangne år, som begge skulle sætte sig ind i regnskaber, budgetter
og procedurer for HVSK sammen med klubbens administrative personale.
Bestyrelsen deltog i Dansk Svømmeforbunds Årsmøde i Idrættens Hus, hvor der bl.a. blev diskuteret nye
trends og retningslinjer i forbundet.
Ud over møder i svømmeforbundet har bestyrelsen deltaget i diverse møder omkring idrætspolitiske
emner i bl.a. Idrætsrådet i Hvidovre, Idrætshædringerne i Hvidovre Kommune samt i Svømmeregionens
ERFA grupper under Dansk Svømmeforbund.
På sportsfronten: Vi har haft et rigtigt godt år for alle K-svømmere med gode resultater og personlige
rekorder, og jeg vil specielt fremhæve vores første svømmer i nyere tid, Oliver Jacobsen, som er blevet
tilknyttet B-landsholdet. Vi fik en flot 2. plads til det danske holdmesterskab i 3. division, som var virkelig
flot.
2019 har været et utroligt flot år for HVSK, og vi har haft et af de bedste sportslige resultater i mange år. Vi
er også tæt på 2300 medlemmer, og vi ser generelt en god tilgang af medlemmer til klubben.
Samtidig har vi fået rigtigt godt gang i vores egne svømmestævner, og der er allerede fyldt ud og sågar
ventelister på flere af disse. Utroligt godt arbejde af stævneudvalget og vores trænere for at gøre vores
stævner ”kendte” hos andre klubber.
På personalefronten: Her er der sket en del ændringer i det forgangne år. Vi måtte sige farvel til tidligere
svømmeskoleleder Stefanie Veber samt Caroline Lindborg. Lige nu kører vi med en konstellation af Birgit
og Remi, som koordinerer svømmeskolen. Den nye bestyrelse får som opgave at finde en god permanent
løsning på dette.
Der er desuden blevet ansat lidt flere trænerressourcer til K-afdelingen efter ønske fra Mads og Mattias.

Struktur i HVSK: Bestyrelsesarbejdet med den nye struktur i K-afdelingen sammen med Mads og Mattias
har fungeret rigtigt godt.
Samme øvelse er vi også i gang med for svømmeskolen, men der arbejdes stadigt på alle detaljerne. Dette
bliver også en vigtig opgave for den kommende bestyrelse
Officials i HVSK: Det har i snart mange år været den ”evige kamp” med at få aktiveret alle K-forældre til at
bidrage til klubben som Svømmeofficial, når vi er til stævne.
Derfor har bestyrelsen nu produceret et nyt regelsæt for Officials, som vi håber alle forældre vil støtte op
omkring.
Det er vigtigt, at alle løfter deres byrde i K-afdelingen, og vi mener, det nye setup er fair og retvisende for
en klub som HVSK, der har en stigende kurve i forhold til resultater.
Der vil blive sendt en opfølgningsskrivelse ud i nærmeste fremtid, når den nye bestyrelse er kommet på
plads.
Der skal samtidig også findes en ny Official ansvarlig for HVSK, da Alice Aunsholm har ønsket at trække sig
efter mange gode år på posten. Så vi skal ALLE gerne have hjulpet til at få fundet en god afløser, og Alice
har lovet at give en god overdragelse til den person, som afløser. Bestyrelsen bakker op om Alice's
beslutning, men det er hele klubbens opgave at finde den rigtige afløser blandt forældrene i K-afdelingen.
Økonomi: Budgetter og regnskaber er blevet lavet, og jeg henviser til gennemgangen af regnskab og
budgetter ved spørgsmål.
Der vil komme en kontingentstigning i 2020 som varslet på sidste års generalforsamling.
De præcise satser vil blive meldt ud på punktet omkring budget og regnskab.
Afslutning – Bestyrelsen har været gode til at udnytte vores forskellige kompetencer i bestyrelsen, så alle
har bidraget i arbejdet og beslutningerne.
Der er 3 af vores bestyrelsesmedlemmer (Jan, Jonas & Pernille), som ikke ønsker genvalg, og dem vil jeg
gerne takke for deres arbejde i den forgangne periode. Vi håber også, at der er flere, som gerne vil stille op
til bestyrelsesvalget senere på denne generalforsamling.
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