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

 
 
Bestyrelsesmøde, onsdag 18. august kl. 17.30 i FIC 

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

Buurmeister, Mette Strømberg, Michael Kjær Pedersen, Gitte Bidsted, Mie 
Bidsted Hansen, Oskar Bondo, Mads Glæsner, Birgit Dahl 

Fraværende: Luna Laustsen, Mattias Carlsson 
Ordstyrer: Maibrit 
Referent: Birgit  
  

1. Godkendelse af referat fra sidste møde – ligger i Dropbox 
  
2. Nyt fra formanden 
 • Status omkring Corona/Covid19 situationen i Hvidovre Svømmeklub.  

o De fleste restriktioner bortfaldet. Der mangler præcisering 
omkring stævner – er der stadig kvm-krav? 

• Status omkring samarbejde med DGI & Hvidovre Kommune. 
o Der skal findes en lørdag eller søndag til strategisnak 

• Dialogmøde med Hvidovre Kommune og klubberne omkring elitepulje 
er udskudt til september 

o Udskudt til januar  
 

3. Kontoret v/Birgit 
 • Planday – i gang med at flytte over. Håber at kunne bruge det fra 16/9. 

• Mad Wave stævne, præmier. Der ønskes gavekort som sidst, 
bestyrelse siger ok.  

• Overvejelser omkring evt. nyt klubsystem tages op på strategidag. 
• Vi har modtaget anmodning om at afgive svømmetid – kontoret giver 

besked til kommunen 
• Møde med Gavefabrikken 23/8 vedr. julegaver.  

 

4. Nyt fra Svømmeskolen v/Birgit 
 • Møde med DGI i dag: 

http://www.hvsk.dk/
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o Vi talte om kvalitet og uddannelse. Hvilke krav og/eller 
forventninger har bestyrelsen til kvalitet i vores undervisning?  

o Skal vi belønne trænere efter anciennitet, eller kan det være en 
idé at tilskynde dem til at tage kurser? 

o I stedet for Aqua Convention blev det foreslået, at vi selv 
arrangerer en weekend, f.eks. til foråret, hvor vores trænere er 
med, da det sociale vægter højest. Kunne bestyrelsen sætte 
penge af til dette i næste års budget, hvis ideen godtages? 

o Mangler flere trænere 
• Flere medlemmer nu end på samme tid sidste år 

 
5. Nyt fra K-afdelingen v/Mads og Mattias 
 • Sæsonafslutning – forlængede sæsonen med stævner. Gode stævner, 

medalje ved DM på pigesiden. 
• Sommertræning 3 gange om ugen blev tilbudt, stor succes. 
• 106 medlemmer lige nu 
• Sprinthold måske ved at blive etableret. 
• God blanding af drenge og piger på små hold (Water Week gav flere 

svømmere) 
• Forældremøder holdt 

• K1 tilbydes ekstra træning (nu 9 gange ugentligt) i Taastrup 

• Møde med stævneudvalg, Peter Skousen stadig ansvarlig. Caroline 
står for stævnemail til jul, Jan hjælper med opsætning mv. indtil videre. 

• Tri-hold, tilbagebetaling 
 

6. Nyt fra Kassereren v/Jens 
 • Intern revision, resultatopgørelse.  

• Lønomkostninger ser ok ud, vi slipper for coronavagter fremover. 
• Trænertøj indkøbt 

7. Andet 
 • Intet 
 


