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Referat, møde i svømmeskoleudvalget  
Mandag den 26.11. 2018, kl. 18.00-21.00   
Mødested: Flintholm Svømmehal 

 

Deltagere/inviterede: Allan Nyhus (formand) Karina Marcherholm (bestyrelsen) Marianne Eltong 
Gade, afbud (bestyrelsen) Jonas Enevoldsen (svømmeskolechef) Mia Grieger 
(Svømmeskolesupervisor) Peter Skyttegaard, Morten Hvidberg (Afbud), Jens Nærvig Pedersen, 
Christa Hyrup 

 

1. Opfølgning fra sidste møde 
a. Flyer (punkt 2)  

 
2. Flyer til rekruttering af forældre  

a. Gennemgang og godkendelse af flyer  
i. Personliggør med ”håndskrift” 

 
b. Plan/hvordan gør vi/hvor kan vi rekruttere forældre?  

i. Juletræsfest: Med i slikposen. Læg på et ”bord” 
ii. Camps 

1. 10 min på den afsluttende eller første dag hvis mulig hvor en fra 
panelet fortæller om panelet og deler sedler ud.  

2. Næste camp er i vinterferien, en teens og tweenscamp. Vi aftaler 
nærmere når vinterferien nærmer sig.  

iii. Svømmeskolestævne? Især de frivillige til stævnet, fortæl om det på intro 
mødet på dage for de frivillige. 16-17. marts. 2019 er næste stævne.    

iv. Med ud med holdanbefaling.   
v. Hæng op i hallerne som lille plakat  
vi. Informere trænerne, så de kan hjælpe med at viderebringe budskabet. 

Bruge trænerne til at gøre opmærksom på panelet.  
1. Fortælle om det til introweekenden og andre oplagte events 
2. Jonas og Mia opsætter en ramme for hvordan det kan lade sig gøre 

at bruge trænerne til at komme ud i hallen 
3. Brug de områdeansvarlige  

vii. Forældredage  
1. Forældredage hvor forældre kan komme og stille spørgsmål om 

undervisningen m.v. Eller spørgedage hvor forældre kan stille 
spørgsmål til undervisningen.  

viii. Andet? 
 

2. Strategi for svømmeskolen – diskussion om den fremlagte strategi for svømmeskolen 
a. Se vedlagte excel ark 
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b. Især Punkt 5, "1. Mere forening og frivillighed i svømmeskolen. Skal der flere 
handlingspinde på den?  

c. Integrere sig ud i samfundet, hvordan det kan udmøntes?  
i. Tilbyde HSKs kompetencer til eks. andre foreninger?  
ii. Integrere med skoler og fritidshjem = tilbyde skoleundervisning 

iii. Børn med handicap, skal vi løfte en målgruppe, vi indtil videre har prøvet at 
inkludere på vores normale hold, ud til egne hold m.v.?  

iv. Sparre/integrere sig/kigge på andre foreninger, bl.a. ved at udvikle hold 
hvor børn og unge kan dyrke flere sportsgrene på engang.  

d. Open Water forløb  
i. Det har vi…men i et havnebassin i juni, juli og august som optakt til 

Christiansborg Rundt.  
ii. Det kræver meget sikkerhed i sommerperioden, men livredderne er på 

strandene, så de er svære at få fat i.  
e. Når man bliver 7 år, så skal man bade selv.  

i. Kan vi gøre noget for at imødekomme det?  
ii. Er det noget børn stopper til svømning af?  

iii. Er børnene ”bange” for de store omklædningsrum med mange fremmede 
osv.?  

iv. Få en buddy at klæde om sammen med.  
v. Lave ”omklædningsdage” hvor de små kan få hjælp af en træner til at klæde 

= vi går ind sammen og nu lærer vi hinanden at kende og klæder om 
sammen.  

f. Hvor meget følges børn med deres kammerater til svømning?  
i. Mærkesvømning  

1. Man må gerne bruge hjælpemidler….men på beviset står der man 
ikke må bruge hjælpemidler J  

2. Savner mærkesvømning hvor man kan komme i blokke og svømme 
igennem. Jo ældre de bliver, jo mere tid får de at svømme i.   

g. Skal vi være med i Danmark Svøm langt?  
h. Svøm for livet = ligesom med ECCO walkathon, løb for livet osv.  
i. App til medlemmer ikke umiddelbart interessant. Fint med SMS og mail info.   
j. Feriekalender, udsendes med tilmelding 
k. Hvem kan sende SMS’er ud ved eks. uheld og hvor lang tid skal der gå? Nogle gange 

kan det virke lidt langsomt.  
l. You tube videoer der viser hvad vi laver til svømning 

i. Eks. inden man skal på charterferie, så kan forældre lære hvordan de får 
hjælp til at børnene kommer under vandet.  

ii. Der giver også børn og forældre noget at snakke om omkring svømningen 
iii. Giv’ familierne noget at snakke om derhjemme  

m. Få sat ansigt på instruktørerne  
i. Hvis nu der er afbud, hvem er så på kanten i dag.  
ii. Hvem skal jeg have til træner i år: Hej jeg hedder…video  

iii. Især hvis børn går alene ind i hallerne = genkend træneren  
n. Julekalender fra HSK 

i. Julekalender der støtter HSK og/eller eks. Børns Vilkår  
ii. En ”ting” der knytter medlemmet mere til HSK 
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iii. Vil det almindelige medlem gide det? Ja måske, især hvis det måske støtter 
et andet formål  

o. Generelt: Merchandise der kan være i hjemmet som identificerer HSK 
 

3. Ny generalforsamling 
a. Orientering om ”ny generalforsamling” som bliver til foreningsdag 

 
4. Næste møde 

a. Mandag den 4.2.2019 kl. 18.00.  
 

 

 

 


