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Referat, møde i svømmeskoleudvalget  
Mandag den 5. Februar 2018, kl. 19.00-21.00   
Mødested: Vesterbro Svømmehal  

 

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

 

1. Kort rundt om bordet og opfølgning fra sidst  
a. Velkommen til Mia Grieger, vikar for Maria  
b. Svømmeskolestævne den 24.- 25. Februar 

i. Hvad er der gjort i forhold til at invitere 
ii. Er det blevet set/status på tilmeldinger? 

1. Mia fortæller at der er godt booket til stævnet. Allerede mange 
tilmeldte og der er også frivillige der har tilmeldt sig. Aqauwin ikke 
helt så mange tilmeldte endnu. Det er ”blot” en mail der er sendt ud 
og en nyhed på hjemmesiden.   

c. Øbrohallen: Det er et problem at man først må komme ind et kvarter før i 
Øbrohallen. Det kunne vi godt forfølge….. Jonas og Maria ville tage sagen videre.  

i. Mia/HSK har talt med Øbrohallen og vi har fået lov at komme ind 30 
minutter før i en prøveperiode.  

d. Flintholm KP: Stor udskiftning af svømmere på holdet. Jonas ville spørge Sofie Greve 
hvordan og hvorledes.  

i. Der har været nogle KP hold der ikke har været fuldt besatte, derfor har de 
været brugt lidt som nogle prøvehold, så der har været et lidt større flow af 
svømmere på de pågældende hold.  

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

i. Det er meget simpelt, der er ingen der må stå derinde før de skal 
undervises. Der arbejdes stadig på sagen.  
 

2. Udpegning af to medlemmer til bestyrelsen  
a. Den 12. marts er der generalforsamling i HSK. Svømmeskoleudvalget skal indstille to 

medlemmer til bestyrelsen. Vi skal finde ud af hvem.  
i. Karina Marcherholm og Morten Hvidberg har meldt sig til bestyrelsen 
ii. Udvalget enedes om at prøve at rekruttere flere medlemmer til udvalget.  

b. Man forpligter sig til ca. 7 årlige møder af tre timer, typisk fra kl. 18 til 21. 
Herudover kan komme et bestyrelsesseminar. 

c. Det sidste år har Henriette og Karina siddet på mandatet. 
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3. Sociale partnerskaber  
a. HSK har fået et ”Socialt partnerskab” med Københavns Kommune, hvilket betyder vi 

modtager 200.000 kr. om året i tre år. Som en del af samarbejdet, skal HSK sende 
HSK frivillige/ansatte på en uddannelse forestået af Københavns Kommune. Se 
mere i vedlagte bilag.   

i. Jonas fortalte uddybende om Sociale Partnerskaber, bl.a. at vi er ved at 
ansætte en koordinator til Sociale Partnerskaber.  

ii. I forhold til forløbet så bliver Karina den gennemgående som frivillig fra 
foreningen men med den mulighed at andre fra udvalget også kan deltage 
når/hvis det giver mening.  
 

4. Kommende svømmeskolestrategi, se bilag 
a. Jonas og Mia præsenterede i grove træk evalueringen – se bilag 
b. Derudover vil vi gerne have udvalgets input på hvordan HSK bliver et sted vores 

medlemmer får venner får livet? Underforstået hvordan skaber vi mere 
samhørighed og fællesskab i hverdagen, og hvordan sikrer vi større tilslutning til 
vores aktiviteter? 

i. Samhørighed, mere klubliv, fællesskab osv.  
1. Der var et mere socialt liv på Aquawin 9+ og nu på 13+ men ændret 

socialt liv? Eks. ikke flere ”burgeraftaler”? Før hyggede de sammen 
nu går ”hun” kun til svømning to gange om ugen. Hvad skyldes 
ændringen? 

2. En dreng går på sælholdet…og de snakker ikke sammen hverken før 
eller efter træning. Hvad skal der til for at ændre det, så de kan se 
deres svømmekammerater som venner? Bl.a. har det betydning om 
de går i klasse med dem de svømmer med. Men hvor kan HSK gøre 
noget mere?  

3. Kan vi arbejde med flere fælleslege i undervisningen der gør at man 
laver tingene sammen i stedet for hver for sig? Vi kan godt arbejde 
med en pædagogisk tilgang der handler mere om at øve tingene 
sammen i stedet for at man laver øvelserne hver for sig. 
Svømmeskolen er pt. Ved at kortlægge hvilke ”individuelle” øvelser 
vi har og hvilke ”fælles” øvelser vi anvender i svømmeskolen. 

4. Forældre med i vandet på de lidt yngre hold, en gang om måneden 
eks. Med det formål at knytte forældrene tættere på klubben og 
måske også tættere på hinanden. Forældre siger også at det ”kunne” 
være hyggeligt at se mit barn lidt oftere i hallen. Det kunne så være 
via at man deltager i undervisningen. Med yngre hold menes der 5-6 
års alderen. Vil det blive et problem hvis der er forældre der ikke vil 
med i vandet?  

5. Også en anerkendelse af at vi har en vis grænse for hvor meget 
socialt liv der kan udfolde sig på 1x30 min pr. uge.  

6. En barriere i forhold til den måde vi tilmelder på. Nyt hold, nye 
svømmevenner hver gang. Kan vi arbejde med det i tilmeldingen 
således at man kan bibeholde venskaber fra sæson til sæson?  

7. Anerkendelse af at svømmere i alderen fra 5-8 år, der er måske ikke 
det store sociale behov for at skabe venner m.v. De skal også nå 
fritidshjem etc.   
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8. Svømning flere gange om ugen for børnehold? Det er prøvet før men 
uden den store succes. Ideen er ikke lukket, men ligger i 
tænkeboksen pt. 

9. Aquacamps i ferier m.v. er der ved at blive udarbejdet en strategi for. 
Campstrategi er ved at blive udarbejdet. Kan vi eks. tænke vores 
camps anderledes eks. med overnatning.  

10. Et punkt i den kommende strategi handler om at få flere tilbud i 
dagtimerne, bl.a. for pensionisterne. Og det vil give gode muligheder 
for at skabe samhørighed. Og de selvsamme 
pensionister/voksensvømmere kan tales ind i en frivillig 
sammenhæng i forhold til at rekruttere frivillige til opstart, stævner 
osv.   

11. Ta’ en ven med dag, især på de hold hvor der er plads.  
ii. Selvbestemmelse for trænere og svømmere 

1. Vores trænere skal blive bedre til at stille åbne opgaver fremfor 
lukkede opgaver. Det handler bl.a. om at børnene skal blive bedre til 
at eksperimentere og lære selv.  

c. Jonas fortalte om proces. På kommende møde i maj bliver første udkast til ny 
svømmeskolestrategi præsenteret. Jonas vil formentlig sende input før da på mail, 
så meld endelig tilbage. Og meld også løbende ind med input til Jonas.  

d. I forbindelse med tilfredsundersøgelsen, giver det så ikke mening at stille spørgsmål 
ind om social tilknytning osv. i relation til ovenstående?  
 

5. Kort orientering fra Mia og Jonas 
a. Lukninger i Hillerødgade og Hyltebjerg? 

i. Hyltebjerg renovering er udskudt men Hillerødgade er lukket de næste 4 
måneder.  

ii. Damsøbadet lukker også for renovering til sommer og i en længere periode 
derefter.   

b. Diverse ansøgninger på camps i sommerferien, afventer vi svar på  
c. Laver vi Ocean Rescue Camp. Nej, logistik og ringe tilslutning. DGI kører det fint i 

dag.   
 

6. Forældresvømning i ledige tidsrum 
a. Er der perioder på året, hvor fremmødet er så tilpas småt, at der kan afgives en 

bane eller to til forældresvømning? Eks. i december og maj måned? Vi skal i givet 
fald stille livredder til rådighed.  

i. Udvalget kan tilslutte sig ideen.  
 

7. Udvalget på hjemmesiden 
a. Udvalget er nu kommet på hjemmeside. Se link til alle udvalg 

https://www.hsk.dk/om-hsk/foreningen/bliv-frivillig/ og til svømmeskoleudvalg 
https://www.hsk.dk/om-hsk/foreningen/bliv-frivillig/svoemmeskoleudvalg/  
 

8. Evt. 
a. Åbent hus/reception i Flintholm den 15. april  
b. HSK Generalforsamling 12. marts  
c. Generalforsamling i Dansk Svømmeunion den 20-21. april  
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d. HSK Bestyrelsesseminar 5. Maj 
e. Tilfredshedsundersøgelser: Kommer inden tilmeldingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


