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REFERAT 

Generalforsamling for Hovedstadens Svømmeklub, København,  

12. marts 2018, kl. 18.00 

Flintholm Svømmehal, Bernhard Bangs Alle 41, 3., 2000 Frederiksberg 

 
1. Valg af dirigent og referent 

Finn Hyllested blev valgt som dirigent og Lars Sørensen som referent. 

Dirigenten spurgte generalforsamlingen om tilladelse til at afholde Hovedstadens 
Svømmeklub Frederiksberg og Hovedstadens Svømmeklub Københavns 
generalforsamlinger samtidigt.  

Generalforsamlingen godkendte det forslag.  

2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning 

For Hovedstadens Svømmeklub blev 2017 på mange måder et kulminerende år. 

Mange af de drømme vi har gjort os, siden vi skabte HSK i 2012, blev til virkelighed i 2017.  

Vi flyttede ind i vores nye hjem i Flintholm svømmehal, vi var med-arrangør af et EM i 
København, hvor vi også havde deltagere fra HSK med og endnu flere frivillige er blevet en 
del af HSK.  

Nyt hjem 
For over 10 år siden, blev ideen om en svømmehal, her hvor vi står i dag, tænkt. Sidenhen 
blev der også tænkt klublokaler og idrætsgymnastik. Og se hvor vi står i dag. Vi og 
Gymnastikforeningen Hermes, har fået et sted vi kan være. Et sted vi kan høre hjemme, et 
sted vi kan mødes, et sted hvor vi dyrke vores fællesskab og klubkultur.  

Frivillige, ansatte, svømmere og medlemmer bruger faciliteterne her i Flintholm 
svømmehal. De frivillige holder møder i klublokalerne, de ansatte nyder udsigten fra 4. sal 
ud over byen, svømmerne laver dryland og hygger i træningsrummet og medlemmerne 
nyder den fantastiske svømmehal. HSK har også holdt sine to første stævner i Flintholm. 
Det var meget passende klubmesterskabet i konkurrenceafdelingen i januar og i februar 
stod den på svømmeskolestævne i svømmeskolen. Jeg holdt åbningstalen til 
klubmesterskaberne og der var som sædvanlig ingen af svømmerne der hørte efter. Men 
det gjorde ikke noget, for da vidste jeg at de følte sig hjemme og alting var som det plejede 
at være. 
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EM 
I december 2017 var der EM i svømning i Royal Arena. Det var helt enestående at være 
med til. Dem der påstår at svømning er kedeligt at se på, de har vist misforstået noget. Det 
var fantastisk. Fantastisk var det også, at HSK deltog med tilskuere, med frivillige og med 
svømmere. Klubben havde også inviteret alle konkurrencesvømmere til at overvære af EM. 

Dem af jer, der var i Royal Arena, ved alt om hvad dette (thumps up) betyder. Det var 
nemlig signalet til kurvebørnene om, at nu kunne de udføre deres vigtige opgave. Men det 
var hvad vi kunne se fra tilskuerrækkerne. Bag scenen løb mange HSK frivillige, og frivillige 
fra andre klubber, spidsrod og fik det hele til at løbe op i en højere enhed. I gjorde det 
fantastisk. Tak.  

Frivillige 
Også en tak til alle de andre frivillige, nye som gamle, der har ydet en indsats i årets løb. 
Når man tænker kun en 8-9 år tilbage, så havde vi et lille konkurrenceudvalg og derudover 
et par håndfulde frivillige der var en regelmæssig del af klubben. Det er jo helt anderledes 
nu. Vi har arbejdsgrupper, vi har udvalg, vi har mange officials, vi har nærmest for mange 
overdommere og når jeg står på kanten til stævner, så oplever jeg rigtig mange 
hvidblusede officials, nye som gamle, der bidrager frivillige til at drive klubben. Over 100 
organiserede frivillige er med til at drive HSK i dag. Fantastisk!  

Udover vores nye hjem, EM og frivillige, er der også mange andre ting der rør sig i HSK. I 
2017 uddannede vi de første hjælpetrænere igennem vores samarbejde med DGI og 
Københavns Ungdomsskole. Et samarbejde hvor vi har udbudt valgfag i svømning til elever 
fra Brønshøj Skole og Tingbjerg Heldagsskole. Vi har fastholdt og udbygget vores arbejde 
med integration i Tingbjerg. Vi har etableret et forældreudvalg i svømmeskolen, vi har 
skabt en velfungerende overbygning til svømmeskolen, den vi kalder teknikskolen, vi har 
haft undervisning i havnebadene, vi er blevet sociale partnere med Københavns Kommune 
og så har vi fået endnu en ansat på barsel. Maria der har været ansat i HSK i mange år, 
fødte for nylig en søn, og er nu på barsel med fuld løn og vi har fået en god vikar i Mia. Jeg 
er glad for at HSK er blevet en arbejdsplads, man kan se sig selv i mange år. 

En ting der ærgrer mig, er at vi må stoppe det ellers gode samarbejde med en række skoler 
på Frederiksberg om folkeskolesvømning. Evalueringerne har været gode, skolerne har 
været tilfredse, børnene var glade og politikerne var glade. Hvad forhindrer så egentlig at vi 
fortsætter samarbejdet? Det handler bl.a. om økonomi, men måske også om en forvaltning 
der ikke altid har været lige vel indstillet på projektet.  

En anden ting der ærgrer mig og som vi skal være opmærksomme på, er de små potentielle 
forringelser for foreningslivet der hele tiden sniger sig ind i vores samarbejde med 
kommunerne. Vi oplever at vi pludselig skal betale for mødelokaler, vi oplever at vi skal 
betale for at leje svømmehaller til stævner, vi oplever at blive kaldt en forretning, for hvem 
det handler om at tjene mest muligt og vi oplever at svømmetid, vi ellers beviseligt er 
blevet tildelt, pludselig bliver gjort til genstand for diskussion. Vi tager løbende debatterne, 
og det falder som regel ud til vores fordel, men det burde ikke være nødvendigt at bruge så 
meget tid på at forsvare basale folkeoplysende rettigheder.  
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Om klubben, generalforsamling og frivillighed 
Efter generalforsamlingen sidste år, i marts 2017, modtog jeg en mail fra en forælder til en 
af vores konkurrencesvømmere, Michael, han skrev at han oplevede generalforsamlingen 
som en ekspeditionssag og at han manglede mulighed for og plads til dialog med jer, de 
fremmødte til generalforsamlingen. Nu har jeg igen, denne gang inden 
generalforsamlingen, modtaget en mail fra Michael, hvor han undrer sig over at vi 
fastholder at afvikle generalforsamlingen på en time, for som han skriver: 
”Generalforsamlingen er jo det eneste tidspunkt medlemmerne møder bestyrelsen samt 
det eneste sted, hvor foreningen mødes på tværs af afdelingerne.” Michael, du har 
fuldstændig ret. Vores GF er lidt halvkedelig og ekspeditionsagtigt. Jeg er derfor glad for, at 
du har sagt ja til at være med i en lille gruppe, der skal udarbejde et nyt format og ny stil 
for generalforsamlingen. Bestyrelsen har besluttet at vi i 2019 skal prøve at gøre det 
anderledes, for at imødegå de ting Michael peger på.   

”De fire andre” 
Dansk Svømmeunion blev i efteråret tildelt en stor pose penge fra Nordea Fonden med 
henblik på at udvikle de fire andre. Og med de fire andre menes Synkronsvømning, 
Vandpolo, Udspring og Livredning. På nær livredning har vi haft disciplinerne fast i mange 
år. Og vi har for en del år siden besluttet at det skal vi blive ved med. HSK deltager på 
forskellig vis i arbejdsgrupper nedsat af Dansk Svømmeunion netop med henblik på at 
udvikle de fire andre.  

Vandpolo 
Og et sted vi for alvor har udviklet, det er på vandpolo. For et par år siden vedtog 
bestyrelsen at vi målrettet skulle udvikle vores poloafdeling. Det har vi gjort, og det tæller 
nu ca. 175 spillere og det jeg især er stolt af, er de mange ungdomsspillere der kommer 
fast til træning og er en del af klubben. Bl.a. var der 24 børn til en vandpolo træning for 
nylig, fordi vi havde ”tag en ven med” og det havde rigtig mange så gjort. Vandpolo afholdt 
også juleafslutning, hvor næsten 40 børn og voksne deltog. Lige fra 1. divisionsholdet til u 
13 holdet. Sådan et arrangement kunne vi ikke afholde for få år siden. Vi havde hverken 
spillere eller frivillige til at stå for det.  

Tidligere på året tog vores damehold DM guld, mens herrerne tog sølv. I efteråret var HSK 
også vært ved nordiske mesterskaber i vandpolo, og der gik det lige omvendt, for herrerne 
vandt nordisk guld og dameholdet sølv. 

Konkurrence 
I samme weekend, det var i starten af oktober, var der også Danske Holdmesterskaber i 
svømning. Også kaldet DHM. Og selvom dele af svømmeverdenen måske ikke tager det så 
alvorligt, så tager vi det fra HSKs side meget alvorligt. Det er det årlige stævne, hvor 
klubben svømmer som hold. Der er fire divisioner. Vi startede helt forfra da vi etablerede 
HSK og i oktober svømmede vi vores bedste placering hjem, nemlig en 4. plads i 
svømmeligaen. Det vidner om at vi er en klub med en stor bredde med et meget højt 
niveau når vi taler konkurrencesvømning. Det har vi set igennem hele året. Skulle jeg remse 
alle de gode resultater op, blev jeg ikke færdig i dag, men vi er efterhånden stabile 
deltagere i diverse internationale mesterskaber, selvfølgelig toppende med tre deltagere til 
EM i København.  



 

4 
 

 

Kigger vi på årgangsniveauet. Er vi helt suveræne. Vi vandt bl.a. suverænt det uofficielle 
DM for årgangshold. Og jer de var med i Odense for nylig til DM for årgang, kan bekræfte 
at vi satte os solidt i førersædet. Kan vi fastholde det niveau vores nuværende 
årgangssvømmere har, til de bliver junior og sidenhen senior, så vil vi uden tvivl kunne 
kæmpe med i toppen af svømmeligaen og dansk svømning i øvrigt. Af samme årsag 
etablerede vi 2017 også et nyt konkurrencehold, Elite 2 (juniorholdet) for at gøre plads til 
det stærke kuld af talentfulde svømmere der presser på nedefra.  

Vi ca. er halvvejs i vores store satsning på konkurrencesvømningen. En satsning vi begyndte 
i 2012. Det tager cirka ti år at bygge en elitær satsning som vores op, hvor man primært 
baseret sig på svømmere udviklet i klubben. 

Synkro 
Synkro er også en disciplin vi har haft på programmet i mange år. Det skal ikke være nogen 
hemmelighed, at synkro på mange måder er udfordret, men det gælder i øvrigt 
synkrosporten som helhed i Danmark, bl.a. mangler der kvalificerede trænere i sporten. 
Men Synkro i HSK klør på, og vores forældrebårne synkro udvalg arbejder hårdt med at få 
synkro i HSK til at svømme i takt. Bl.a. har Synkro deltaget i mange stævner i det forløbne 
år. I den kommende sæson vil vi prøve at nytænke Synkro lidt, for at se hvordan vi kan 
udvide, bl.a. måske ved at indlede et samarbejde med Hermes Gymnastikforening. Vi har 
stadig viljen til at sikre, at synkrosporten også i årene fremover har en god plads i HSK. 

Udspring 
Vi har også udspring på programmet. Og vi har fyldte hold med potentiale for mere. Men 
også udspringssporten kæmper med trænermangel og især mangel på faciliteter. Vipper er 
ikke top-prioritet når der bygges nye svømmehaller. Vi kan og vil dog gerne udvide 
udspring i HSK, men det kræver i sagens natur mere adgang til vipper. Her tænker vi dog 
også på tværs og vil gå i dialog med Hermes gymnastik med tanke på at visse dele af 
udspring også kan trænes ved at lande i en springgrav fremfor i klorvand. Udviklingen af 
udspring i HSK er styrket de senere år. Bl.a. med et par dygtige HSK-trænere, der virkelig 
brænder for udspring. Vi startede i 2013 helt fra 0 udspring, fik lidt tilfældigt vandtid på 
Bellahøj. Men stille og roligt har vi fået bygget den disciplin op.  Derudover har vi fået 
tilgang af en af Danmarks bedste springere, der nu stiller op for HSK og med Laura følger et 
par meget aktive forældre, der i de kommende år også vil bidrage positivt til udvikling af 
udspring i HSK.  

Livredning  
Livredning er der ikke så meget at sige om, også alligevel. Vi har ikke reelle livredningshold. 
Det forsøgte vi med for nogle år siden, men fik det ikke helt i gang. Til gengæld har vi 
indarbejdet livredning i vores hverdag. Bl.a. kommer alle svømmeskolebørn igennem Aqua 
Safe, som lærer børnene basale teknikker indenfor livredning. Derudover skal alle trænere, 
dvs. cirka 150 personer, hvert år have fornyet deres bassinlivredderprøve. Og som et lille 
kuriosum kan jeg nævne at klubbens årgangshold i april 2017 deltog i DM i bassinlivredning 
og faktisk vandt en hel del medajler.  

Masters 
Masters svømmerne i HSK er altid garant for underholdning og resultater. De høster 
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Danske Mesterskaber på stribe, senest her i weekenden, og i den underholdende, men 
måske kolde ende, så har mastersvømmeren Jan Johansen netop vundet et løb i VM i 
issvømning i Estland, hvor han i øvrigt også satte verdensrekord. Han har vist øvrigt været 
medlem af først Hermes og nu af HSK i samlet 70 år næste år, tror jeg det er.  

Nye svømmehaller, papirøen og ventelister 
Her til sidst lidt om nye svømmehaller og ventelister. I København er der to svømmehaller 
på vej. Der er Papirøen og i Ørestad. Fra HSKs side er vi med i dialoggruppe om 
svømmehallen på Papirøen. I sidste uge så Lars og jeg detaljerede tegninger til Papirøen. 
Og vi er meget tilfredse. Der bliver både 1-2 undervisningsbassiner og 25 meter bassin med 
seks baner. Begge med de rette dybder. Derudover bliver der masser muligheder for at 
udfolde sig i det våde element og i øvrigt god plads til forskellige former for 
foreningsfaciliteter. Det glæder mig meget at Københavns Kommune har taget 
foreningslivet alvorligt og omformet de behov vi tidligere har udtrykt, i noget brugbart. I 
Ørestad vil man også bygge en svømmehal, men der er ikke en reel dato på endnu, men vi 
følger det tæt.  

Og det er godt, der er fokus på at nye svømmehaller. For det vil være en mangelvare 
mange år endnu. Vi har stadig en meget lang venteliste. Og skal vi skaffe plads til vores 
venteliste og udbygge de fire andre, som jeg fortalte om før, så skal der mere vand til.  

Tak 
Til slut. Tak til alle vores dedikerede frivillige.  

Og tak til alle vores ansatte. Til vores ansatte på kontoret og i hallerne. I gør et fantastisk 
stykke arbejde.   

Også en tak til Team Bade/KBh Kommune, Frederiksberg Idræts Union/Fr.berg kommune, 
Dansk Svømmeunion og alle andre samarbejdspartnere der er med til at skabe 
Hovedstadens Svømmeklub.  

Så er det åbent for alle former for spørgsmål, debat osv. 

Generalforsamlingen godkendte formandens beretning.  

3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse 
Resultatet viser, at vi går fra 14 til 17 millioner i omsætningsstigning. Omsætningen dækker 
over alle former for indtægter, dvs. kontingenter, tilskud og deltagerbetalinger. 

Omkostninger er følgelig også steget. Primært pga. lønstigninger, da vores 
lønomkostninger er vores råstof og dermed variabel ift. aktivitetsomfanget. Kasseren 
vurderer, at vores kontingentsatser, primært i Svømmeskolen, er meget 
konkurrencedygtige ift. de omkringliggende klubber.  

Årets resultat viser et underskud på 191.560. Indeholdt er væsentlige ekstraordinære 
omkostninger på i alt ca. 700.000 kr. Heraf fordelt med ca. 400.000 kr. til indflytning i egne 
lokaler og ca. 300.000 kr. til videreudvikling af vores medlemssystem.  
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Kasseren vurderer, at regnskabet er acceptabelt og bør godkendes, eftersom den daglige 
drift friholdt fra de ekstraordinære omkostninger havde givet et mindre overskud.  

Der var spørgsmål til niveauet af kontingent og deltagerbetaling i konkurrenceafdelingen. 
Det er svært at vurdere på tværs af klubber, da mange ting er indehold heri. Men på 
konkurrencekontingent er vi ikke billigere end andre klubber.  

På balancesiden har vi i 2017 omlagt egenkapitalen. Dels for at reducere risici og i højere 
grad leve op til vores vedtægter om ikke at investere i aktier og dels for at begynde at 
bruge af egenkapitalen. Dvs. nedbringe egenkapitalen. Derfor er egenkapitalen lagt om i 
mellemlang og langsigtede investeringer. 

Kasseren fremviste en række oversigter, der viser udvalgte nøgletal for klubben som 
helhed.  

Udviklingen i kontingent er flot og viser, at vi er gået fra 7,8 millioner i 2013 til 10 millioner 
i 2017.  

Udviklingen i medlemstal er ligeledes flot. Medlemstallene er siden 2013 steget fra 7.600 
til 9.800 i 2017.  

Klubbens to store afdelinger er Svømmeskolen og Konkurrenceafdelingen. Både målt på 
økonomi, antal medlemmer og aktiviteter. Svømmeskolen genererer et ”overskud”, som 
anvendes til at drive hele klubben. Store nettomodtagere af dette ”overskud” er 
Konkurrenceafdelingen, men også klubbens administration, synkro- og vandpoloafdelinger 
er ”nettomodtagere” af penge.  

Generalforsamlingen godkendte regnskabet.  

4. Kassereren fremlægger bestyrelsens forslag til budget for det kommende år til 
orientering 
Kasseren fremlagde et budget der viser et underskud på minus 116.000. Bestyrelsen har 
valgt at acceptere, at klubben arbejder med et underskud på budgettet. 

Der ligger indregnet i budgettet, at der kommer en mindre kontingentstigning på 1-2 % Fx 
vil et almindeligt svømmeskolekontingent stige fra 1.430 til 1.450 kr. Alle kontingenter vil 
blive regulerede.  

 

5. Indkomne forslag 
a. Der er ikke rettidigt indkommet forslag. 

 
6. Valg af formand (lige år) henholdsvis kasserer (ulige år)  

a. Formand Allan Nyhus er på valg og villig til genvalg. 
Generalforsamlingen valgte Allan Nyhus.  

 
7. Valg af bestyrelsesmedlem  

a. Marianne Eltong Gade er på valg og villig til genvalg. 
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Generalforsamlingen valgte Marianne Eltong Gade. 
 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer for afdelingerne  
a. Svømmeskoleafdelingen 

i. Indstillet til valg er Karina Marcher Holm og Morten Hvidberg. 
Generalforsamlingen godkendte indstillingen af Karina Marcher Holm og 
Morten Hvidberg. 

b. Konkurrenceafdeling 
Indstillet til valg er Jesper Kruse og Merete Reinholdt. 
Generalforsamlingen godkendte indstillingen af Jesper Kruse og Merete 
Reinholdt. 

c. Masters 
Indstillet til valg er Bo Hyllested. 
Generalforsamlingen godkendte indstillingen af Bo Hyllested. 

d. Vandpolo 
Indstillet til valg er Katrine Cohen. 
Generalforsamlingen godkendte indstillingen af Katrine Cohen. 

e. Synkroafdelingen 
i. Indstillet til valg er Dorthe Drauschke.  

Generalforsamlingen godkendte indstillingen af Dorthe Drauschke. 
 

9. Valg af suppleant 

a. Der kan vælges to suppleanter.  
Lene Kjer Rasmussen med en svømmer i konkurrenceafdelingen er villig til at lade 
sig vælge.  
Generalforsamlingen valgte Lene.  
 

10. Valg af intern revisor 

a. Bestyrelsen indstiller iht. til vedtægter, at der ikke vælges interne revisorer. 
Generalforsamlingen godkendte, at der ingen interne revisorer blev valgt.  

11. Eventuelt.   

a. Allan valgte at takke Mogens Frost der udgår af bestyrelsen for 11 års ihærdig 
indsats for klubben. Mogens udtræder fordi hans søn Jesper Frost er stoppet 
klubbens Elite 1 hold. Mogens har især de senere år været meget behjælpelig med 
at udregne klubbens konkurrencebudgetter.  


