
Hvidovre Svømmeklub – 11/3 - 2021 

Bestyrelsens årsberetning for 2020. 

Indledning: Den siddende bestyrelse tiltrådte i marts 2020, med første officielle bestyrelsesmøde i april 
2020. 

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 2020 til ultimo februar 2021 har bestyrelsen arbejdet med følgende sager og emner: 

Denne beretning er kraftigt præget at et år med håndtering af COVID-19 

Diverse udvalg: Inden COVID-19 ramte hårdt, så var der rigtig godt gang i vores Sponsorudvalg samt vores 
Tøjudvalg. Vi er gået i gang med at kigge på, hvad vores svømmere skal bære af mærke og klubtøj i 
fremtiden. 

Økonomien er trods COVID-19 fornuftig, men vi kan godt mærke, at vi kun har ca. 9 svømmere i vandet. 
Det er er dette antal vi har fået godkendt til ”undtagelse” (professionelle udøvere) for 
forsamlingsforbuddet.  Svømmeskolen står helt stille, og vi har pt. en moderat nedgang af medlemmer i 
Svømmeskolen i forhold til tidligere. 

Vores kasserer har gjort et kæmpe stykke arbejde i det forgangne år med at holde styr på økonomien, og vi 
har ansøgt forskellige støtteordninger i løbet af året, hvor vi har modtaget nogle penge fra en af disse. 

Jeg har selv deltaget i virtuelle formandsmøder med Dansk Svømmeunion, da der har været en del at skulle 
holde styr på under COVID-19. Samtidigt har der også været ”ballade” i Svømmeunionen grundet støtten til 
LEN for, den nu fyrede svømmedirektør, Pia Holmen.  
Dette har blandt andet betydet, at flere medlemmer i Dansk Svømmeunion har trukket sig, og der er blevet 
stillet mistillidsvotum til den resterende bestyrelse fra ca. 26 klubber. Dette skal der tages stilling til senere 
på foråret.  
Hvis det bliver fysisk muligt, skal der også afholdes BS valg til Dansk Svømmeunion ved deres 
generalforsamling i Brøndby.  
Hvidovre Svømmeklub har i forbindelse med mistillidsvotummet valgt at stille sig neutral, da ingen i den 
siddende bestyrelse har været direkte involveret i denne sag. Samtidig har formanden trukket sig, for at 
skabe ”ro” i forbundet. 

Ud over møder i svømmeforbundet har bestyrelsen deltaget i diverse møder omkring idrætspolitiske 
emner i bl.a. Idrætsrådet i Hvidovre, DGI og Hvidovre Kommune. 

På sportsfronten: Vi har haft et godt år for alle K-svømmere med gode resultater og personlige rekorder.  
Jeg vil specielt fremhæve gode resultater og medalje til Junior DM, hvor Lærke Dann-Nielsen vandt en flot 



bronzemedalje.  
Ved Senior DM havde vi flere svømmere i A-finaler og personlige rekorder, som også er værd at fremhæve. 

2020 har igen vist at Hvidovre Svømmeklub er en klub i fremgang, og at det gode arbejde i hele 
konkurrenceafdelingen giver gode resultater. 

Vi skal i denne sammenhæng ikke glemme, at der også har været gjort et kæmpe stykke arbejde i vores 
Svømmeskole, og at vores personale, grundet COVID-19, har arbejdet med at finde løsninger, indtil det 
ikke længere var muligt at sende svømmere i vandet.  

Vi holder medlemstallet nogenlunde i 2020 i forhold til sidste år (tæt på 2100 medlemmer) 

På personalefronten: Har vi fået lavet et Team i Svømmeskolen med Ida Vejergang Jensen, som 
Svømmeskolekoordinator, og hende som står for ansvaret af den sportslige del.  
Hun har flere dygtige medhjælpere, som hjælper med at holde Svømmeskolen i gang.  
Mads Glæsner er i det forgangne år blevet forfremmet til Cheftræner og Mattias Carlsson er blevet 
forfremmet til Ledende træner i K-afdelingen. 

Birgit har også ydet en kæmpe indsats med at tilbagebetale kontingenter og generelt holde styr på 
medlemmerne og kommunen her under COVID-19. 

Officials i HVSK: Katja Bernstein har gjort et kæmpe stykke arbejde sammen med vores Stævneudvalg, 
indtil COVID-19 ramte hårdt.  
Vi håber meget på, vi snart kan afholde og deltage i svømmestævner igen.  

Økonomi: Budgetter og regnskaber er blevet udarbejdet, og jeg henviser til gennemgangen af regnskab og 
budgetter ved spørgsmål.  

Afslutning – Bestyrelsen har været gode til at udnytte vores forskellige kompetencer i det forgangne år, så 
alle har bidraget til arbejdet og beslutningerne. 

Jeg vil gerne sige en stor tak til de medlemmer, som ikke ønsker genvalg, og i den forbindelse ønsker at 
udtræde af bestyrelsen ved generalforsamlingen. Tak for godt samarbejde til både Ari og Marius. 

Vi håber, at der er flere, som vil stille op til bestyrelsesvalget senere på denne generalforsamling (når det 
bliver fysisk muligt). 

På vegne af Bestyrelsen i Hvidovre Svømmeklub 

Lars Siegumfeldt 
Formand 


