
REFERAT 
 

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

 
 

Bestyrelsesmøde, torsdag 15. september 2022 kl. 17.30 i FIC 
Lokale Klub 2 

 
Deltagere: Mette, Maibrit, Gitte, Lotte, Jørn, Jeanette, Jens, Mads, Luna, Birgit 

Fraværende: Deniz, Mattias, Sofie, Oskar 

Ordstyrer: Lotte 

Referent: Birgit  
  

1. Nyt fra formanden 

  Godkendelse af referat fra sidste møde  

o Som aftalt er referatet sendt rundt efter sidste møde og er 
godkendt, såfremt der ingen indsigelser har været inden for 
den fastsatte dato. Sådan vil det være fremover. 

 Diverse invitationer/henvendelser 

o Har fået flere invitationer og opfordringer til deltagelse, bl.a. 
Bynatur, Sundhedspris – men ikke noget, vi deltager i. 

o Vi har både modtaget opfordring til at søge Elite-/Talentpulje 
samt blevet bedt om at afrapportere anvendelsen af sidste års 
tildelte beløb fra samme (Mads og Jens) 

o Invitation til dialogmøde med Kenneth Bak 13. oktober 2022 
ml. kl. 16 og 18. Mads og Gitte deltager – emner: elitepulje, 
styrketræningslokale samt refusion vedr. Langhøj 

 Vi har modtaget svar fra Hvidovre Kommune vedr. vores ansøgning 
om refusion (pga. mange og lange nedlukninger af Langhøjskolens 
svømmehal) til svømmere samt aflønning af vores trænere. Vi har 
søgt ca. 80.000 kr. – og har fået ca. 40.000 kr.! Vi drøfter det 
yderligere og vender tilbage til kommunen. 

 Arbejder stadig på velkomsthilsen til alle i foreningen  

2. Nyt fra Svømmeskolen v/Luna 

  Trænersituationen 

o Vi er ved at være i mål, har fået et par nye trænere. Masser af 
hjælpetrænere. Vi har to, der fylder 18 inden for de kommende 
to måneder – vi satser på, de overgår til trænerjobbet også. 
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o Vi skal muligvis have ændret ordlyden i kontrakterne for 
hjælpetrænere mht. at skaffe vikar ved fravær (ikke sygdom), 
så de ikke er ansvarlige for dette. 

 Aqua Inspiration 

o 21 tilmeldte, har fået godt tilbud på bustransport 

 Bassinprøver 

o Dato fastsat i oktober med Remi som ansvarlig dommer 

 Forældretræning 

o Forslag om at forældre kan træne i AIC, mens børn svømmer 
(DGI sørger for træner) gennem Jacob Schubart, DGI. Det ser 
ud til at blive en succes med pt. 11 tilmeldte, begynder på 
søndag den 18. september 2022. 

 Bemanding i Friheden 

o Alt er på plads, og trænere har været igennem 
”undervisningsforløbet”. 

 Planday 

o K-afdelingens trænere er helt klar til at bruge app’en, så nu 
skal det prioriteres meget højt i svømmeskolen, således at vi 
muligvis allerede i oktober kan komme i gang med at bruge 
systemet. 

3. Nyt fra Kontoret v/Birgit 

  Julegaver v/Gavefabrikken 

o Bestyrelse har sagt ok til trænergaver efter at have set 
budgetudkast. Det blev diskuteret, om vikarer skal have 
julegaver. Vi er enige om, at har man haft minimum 15 
vikartimer pr. halvsæson, får man tilbud om gavevalg. 

 Liste over Officials 

o På foranledning af forespørgsel fra formand er der fremskaffet 
en bruttoliste fra Dansk Svømmeunion (som går langt tilbage!). 
Listen er blevet redigeret, og Mads vil hjælpe med yderligere 
at ”luge ud”. Den vil blive gemt fremover på Dropbox under 
\Svommeklub\Stævner egne. Den vil løbende blive opdateret, 
når vi får fakturaer på kursusdeltagelse. 

 Folder til K-afd. 

o Har for over et år siden udarbejdet velkomstfolder til K-
afdelingen, som findes i trykt udgave, og som nu er lagt ud på 
hjemmesiden samt på Facebook i gruppen Hvidovre 
Svømmeklub K-Hold. Derudover er den delt i de forskellige K-
holds grupper. 

 Stævneindkøb 

o Har fået flere henvendelser vedr. indkøb til stævner: Der 
købes ALT for meget, vi har ikke plads i skabene heller, så 
fremover bedes man tjekke med Karina Birkebæk, som vil 
koordinere indkøb 
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 Medlemmer d.d.: 1.510 (sidste år samme tid: 1.644) 

4. Nyt fra K-afdelingen v/Mads 

  Har nu rundet 100 medlemmer i afdelingen, det skyldes bl.a., at 
trænerne er rigtig gode til at sende børn til prøvetræning. 

 Oplæring i FIC er klaret 

 Ny træner 

o Det er lykkedes at få en ny træner fra HSK til teamet, Linus, 
som har årgangstræneruddannelsen samt svømningens 
grunduddannelse. Han skal lidt fungere som erstatning for 
Sebastian, som pga. studie kun kan være her tirsdag. 

 Egenbetaling til træningslejr 

o Foreslår at ændre taksterne, da alle priser stiger, så vi må 
også følge med. Emnet skal op at vende på 
generalforsamlingen. 

 Øvrigt 

o Træning fungerer godt med de nye ansvarlige trænere på de 
yngste hold 

o Planday kører rigtig godt. 

7. Nyt fra Kasserer v/Jens 

  Vi er bagefter budget mht. kontingentindtægter (250.000 kr. bagud i 
forhold til budget). 

 Flere udgifter i år 

 Vi forventer et underskud i år på 149.000 kr. 

 Der vil være flere ture (mesterskaber) til Fyn og Jylland = dyre rejser 

 Vi har fået mindre medlemstilskud pga. færre medlemmer. 

8. Nyt fra udvalg 

 Jeanette: Har været til godt møde med Mads hos SwimKing. Vi har planer om 
at tale sponsorater med tre andre firmaer i nær fremtid. Næste møde i 
sponsorudvalget er 29. september 2022. 

 


