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Referat, møde i svømmeskoleudvalget  
Tirsdag den 14. november 2017, kl. 18.30-20.30 (senest)  
Mødested: Øbrohallen 

 

Deltagere/inviterede: Allan Nyhus (formand) Karina Marcherholm (bestyrelsen) Marianne Eltong 
Gade (bestyrelsen) Jonas Enevoldsen (svømmeskolechef) Maria Andersen (Svømmeskolesupervisor)  
Kianoush Golipour (afbud), Peter Skyttegaard, Henriette Lemvigh, Morten Hvidberg, Jens Nærvig 
Pedersen  

 

1. Velkomst  
a. Kort rundt om bordet og opfølgning fra sidst  

i. Maria barsel, afløser søges 
ii. Orientering Allan om svømmeworkshop i Nyborg (udvikling af svømningen)  

iii. Hvordan gik opstartsugen – hvad fik vi med hjem fra hallerne? Ideer, tanker, 
erfaringer? 

1. Kan vi få flere forældre til at være aktive i opstartsugen? Man bliver 
hurtigt klubbens ansigt. Men man følte sig lidt som en tilfældig der 
havde fået en t-shirt på. Hvad er din bemyndigelse til at stå der? Hvis 
vi skal gøre det, så er det meget vigtigt at dem vi sender ud i hallerne 
bliver rigtig godt klædt på. Har vi en Q & A? Kan vi sende listerne 
med ud til forældrene der står i hallen? Hvad skal der helt præcist til 
for at klæde folk på til at kunne varetage den rolle? Føl ordning? Q & 
A? Erfaring? Det vigtigste er at man kender hallen og ellers må man 
sige at jeg er jo frivillig og ellers må du prøve hjemmesiden, 
træneren osv. Man kan måske mødes med en træner lidt inden og gå 
en tur sammen med træneren. Men vigtigt at man kender hallen. 
Evt. ens barn har gået det eller man selv har gået der. Hvorfor har I 
valgt sådan en dum hjemmeside: Jamen jeg er bare frivillig, 
hjemmeside og sådan noget må du spørge klubben om. Men hvis jeg 
har vist mit kort til dig hvorfor skal jeg så også vise det til 
badepersonalet?  

2. Hvorfor ikke invitere til et opstartsmøde for frivillige hvor man kan 
adressere nogle af disse ting, klæde forældrene på.  

3. Forældreordning på hvert hold…… 
4. God oplevelse at tage imod forældre og børn, nogen havde styr på at 

vise medlemskort, andre ikke. Spørgsmålene: Folk kan ikke kende 
forskel på os og svømmehallen, I flintholm var der mange spørgsmål 
til wellness osv. Hvem er hvem…..folk kan ikke helt gennemskue 
hvad vores rolle er i forhold til svømmehallen. Folk kan heller ikke 
huske hvilken klub de er tilmeldt, hvis der er flere klubber i hallen. 
Man kunne igodt bruge en roll-up. Klassisk eksempel med at folk 
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ringer til Maria og siger de går til svømning kl. 16…men så er det en 
anden klub. Der er ikke samme klubfølelse som hvis det er en 
fodboldklub man melder sig til. Henriette er i tvivl om det 
overhovedet havde en effekt at stå i Øbrohallen. Det gav god mening 
i Vesterbro, på Bellahøj og på Flintholm fordi der kom mange. Det 
var tydeligt at forældrene var glade for det. Man kunne overveje at 
give dem X materiale/folder osv. så forældre/børn husker os/HSK. 
Man kunne måske få Nordea til at finansiere det. Eller det kunne 
være en biografbillet sponsoreret af Nordisk Film etc. Man hører fra 
hallerne/forældrene at der er besværligt at logge ind for at vise sit 
medlemskort (vi skal måske have en app). Det er umiddelbart gået 
udmærket med magnetarmbåndene i Flintholm (om end det er en 
tung intern proces).  

5. Øbrohallen: Det er et problem at man først må komme ind et kvarter 
før i Øbrohallen. Det kunne vi godt forfølge….. Jonas og Maria tager 
sagen videre. Fredag (11Ø3) skuffet over trænerens engagement.  

6. Flintholm KP: Stor udskiftning af svømmere på holdet. Jonas spørger 
Sofie Greve hvordan og hvorledes.  

7. Flintholm: Ungerne står og sopper ved/på trappen til 25 meter 
bassinet inden de skal ind og svømme. Hvordan løser vi den 
problematik?  

8. Jonas fortalte om en uheldig episode med en forælder der opførte 
sig dumt overfor en forælder. Derfor tales der nu om, om forældre 
slet ikke skal være inde hallen til klubsvømning.  

9. Hjemmesiden: Skal vi lave en app? Eller hvad er planen? Strategisnak 
i foråret.  

10. Emdrup: Forældrene laver løbeklub…..(Mariannes mand har startet 
det..) En er startet og andre er kommet med. Hvordan kan man 
kommunikere om det og opfordre andre til det. Kan vi gøre noget 
mere ud af det/understøtte det? Ved at stille en træner til rådighed?  
 
 

2. Mærkesvømning  
a. Orientering fra Maria om mærkesvømning, fordeling af vagter etc. Maria har 

foreslået at forældre kan hjælpe med at skrive diplomer. Evt. også med at tælle 
baner? Det giver også en god mulighed for at møde forældrene og tale om stort og 
småt.  

b. Maria har et par vagter ledige hvis man er interesseret. Kontakt Maria hvis man vil 
ud i en hal.  

c. Kan forældre spille en større rolle i forbindelse med mærkesvømning?  
i. Udfordringer: 

1. Kan man være der en halv time?  
2. Forældrene læser ikke ”mailen”  
3. Kan man melde sig på dagen før?  
4. Kan man melde sig på en halv time der og en halv time der?  
5. Man kan starte med at gøre det i en hal  
6. Det er ikke en spareøvelse  
7. X person på kontoret skal koordinere det = lidt ekstra penge til det  
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8. Er det nemmere at holde mærkesvømning i foråret?  
9. Mærkesvømning ligger i november fordi svømmeskolestævnet ligger 

i foråret, men det kunne godt ligge i januar eller lign?  
10. Påmindelse til forældre med SMS og samme dag spørger trænerne 

om forældre vil tælle baner til mærkesvømning om X uger?  
 

3. Juletræsfest og/eller andre arrangementer 
a. Vi har de sidste år afholdt juletræsfester på forskellige dage i december (hverdage 

og søndag + i forskellige svømmehaller). Deltagerne har udtrykt stor glæde for 
arrangementet, men deltagerantallet har bestemt ikke været prangende i forhold til 
de mange ressourcer vi bruger på det. Så nu går overvejelserne på om tiden og 
pengene skal bruges på noget andet Og derfor søger jeg jeres sparring. Der kan 
være overvejelser som: 

i. hvornår på året kunne det være godt med et arrangement? 
ii. hvilke målgrupper skal vi ramme (pt. har juletræsfesterne henvendt sig fra 

ca. 4-10 år)? 
iii. hvad skal vi tilbyde af indhold? 
iv. Der er kommet feedback fra udvalget på mail  
v. I 2017 kører vi som sædvanlig  
vi. Det er et vældigt hyggeligt arrangement, men det er jo december……. 

vii. Et typisk arrangement er jo på den dag hvor man også går til aktiviteten. Her 
er det en ekstra dag i december man bruger på det.  

viii. Skal vi prioritere at lave det på en undervisningsdag?  
ix. Er det overhovedet nødvendigt at lave julearrangement?  
x. Budgettet er på ca. 25000 kr. og tid fra en person på kontoret  
xi. Skal vi lave noget i stedet for som er specifikt for svømmeklubben? Alle 

andre laver juletræsfester? Hvad laver vi? Give mere værdi at lave noget 
andet, eks. en Aqua+ dag. Åbent hus.  

 
4. Forældre i svømmeskolen og frivillighed 

a. Nu har udvalget gjort deres egne første erfaringer med at være i hallerne som 
”frivillige”. Er der potentiale for at få flere forældre til at hjælpe i opstartsugen? 

b. Andre steder/opgaver vi kan se forældre hjælpe med opgaver?  
c. (se punktet længere oppe) 

 
5. Svømmeskolestævne til foråret  

a. 24-25 februar  
i. Hvordan gør vi folk opmærksom på det stævne?  
ii. Kort tekst med link  

iii. Skal børnene have en seddel med hjem?  
iv. Man kan ikke tilmelde sig uden at tage stilling til om man vil være frivillig  

 
6. (Punkt fra mødet i august…vi skal ikke drøfte punktet, men holde fast i det til første møde i 

2018)  
 
Status på og debat om svømmeskole strategi (Jonas og Maria) 
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i. Udvalget fik en god orienterende snak om svømmeskolestrategien. Bl.a. 
talte udvalget om fordelingen mellem hhv. børne- og teenagepladser i 
svømmeskolen.  

ii. Jonas fortalte svømmeskolestrategien snart skal ind i en ny periode, derfor 
er det næste møde i oktober, oplagt til at tale tanker, ideer etc. I forhold til 
udviklingen af den næste strategi for svømmeskolen. Jonas og Maria 
opfordrede udvalget til 1. at læse den nuværende strategi godt igennem og 
2. Tænke over emner/temaer/vinkler fra forældreperspektivet, som man 
gerne ser at svømmeskolestrategien skal behandle.  
 
 

7. Evt.  
a. Frivillighed: Maria fortalte om oplæg fra person i Aarhus der gjorde det 

frivilligt…men kaldte det noget andet = CO-leaders og lign. Titler. Vi skal også kalde 
det noget andet? Skal man være banetæller? Nej man skal være XXX 

b. Peter: Skabe et forældrekorps ved at spørge folk i starten af året om de vil være 
med i sådan et korps. Nogen vi kan kontakte i løbet af året.  

c. Henriette: Det er også svært at være forælder: For man må ikke rigtig gøre 
noget……som forælder i andre sportsgrene skal man bidrage med X Y Z ting.  

d. Pointsystem til forældre der er frivillige…..så får de eks. tidligere adgang til 
tilmeldingen. Er det sådan vi skal skabe frivillighed?  

e. T-shirts for svømmeskoleudvalget  
i. Skal der stå ”Spørg mig” ?  
ii. Skal der stå svømmeskoleudvalg?  

iii. Har du lyst til blive frivillig?  
iv. Jeg er frivillig i HSK, er er også plads til dig   

 
8. Næste møde (Februar) 

a. Doodle kommer  
 

 

 

 


