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Dagsorden, bestyrelsesmøde 
Tirsdag 18. august 2020, kl. 18.00 – 21.00, Flintholm Svømmehal, 4. sal  

Fra bestyrelsen: Allan, Morten, Marianne, Bo, Otto, Anne Marie, Karina, Katrine, Dorthe, Merete, 
Jesper, Alex og Lars 

Gæster: Jonas 

Afbud: Jesper, Morten 

Referent: Lars 

 
1. Halvårsregnskab 2020  

Første halvår afspejler kommentar og situation for 1. kvartal, da der i 2. kvartal stort set ingen 
aktiviteter har været i de enkelte afdelinger, ud over løn til både administrativt personale og 
timelønnede trænere samt diverse administrative omkostninger og få aktivitetsbaserede 
omkostninger. Der er et kursfald på værdipapirer på ca. 40 t.kr. Likviditeten er lige nu fin, men 
pga. de manglende kontingentindtægter ift. 2019, er likviditeten et observationspunkt.  
 
For 1. halvår er der et overskud på t.kr. 25 mod et budgetteret underskud på t.kr. 1.194. Altså 
1.200 t.kr. bedre end budgetteret.  
 
Særligt om 2. halvår er der at sige, at kontingenter for sæson 2020/21 vil være reducerede i 
forhold til sidste sæson og ift. det budgetterede, da der både er flere lukkede svømmehaller, 
ydet gentilmeldingstilskud på 10 % på kontingent for eksisterende medlemmer samt 
reducerede normeringer pr. hold i svømmeskolen, vandpolo og synkro, årsagen er 
coronarestriktioner i svømmehallerne. Konkret er status efter de store tilmeldingsdage, hvor 
den sidste blev afsluttet mandag 17. august, at kontingentindtægterne på 6,5 millioner, dvs. 
fra 6. august til og med 17. august. I juni, juli og august var de samlede kontingentindtægter på 
10,3 million i 2019 og 12,2 million i 2018. Naturligvis er der stadig 14 dage til vi starter op i 
svømmehallerne og konkurrencesvømmerne tilmelder primært i indeværende uge (kontingent 
i budget for konkurrencesvømmere er 600 t.kr.), så der vil komme yderligere kontingenter til, 
før sammenligningstallene er helt rimelige ift. 2018 og 2019. Forventningen er også, at vi får en 
betydelig mængde svømmetider på det omtalte Blindeinstitut i Hellerup, samt at vi gradvist 
kan øge normeringerne på svømmeholdene henover efteråret. Begge dele taler positivt ind i 
sammenligningstallene for kontingenterne.  
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Lønnen til timelønnede trænere forventes at ville være uforandret, da vi i store træk fastholder 
antal trænere tilknyttet holdene. Årsagen er, at vi pt. Ikke må anvende rekvisitter i 
undervisningen, hvilket kræver flere trænerressourcer. Vi forventer, at normeringer vil blive 
sat op igen i løbet af efteråret, og svømmeskolen derfor vil være i stand til at tage flere 
medlemmer ind. Det afhænger naturligvis af den generelle coronasituation i samfundet. 
Svømmeskolen vil dermed være tilbage til nogenlunde normalt niveau på omkostningssiden. 
Men der vil være mindre uddannelse, mærkesvømning samt diverse events nok i reduceret 
format. 
 
I konkurrenceafdelingen er forventningen, at der vil være færre stævner og 
træningslejre/aktiviteter, og dermed færre nettoomkostninger til de enkelte holds aktiviteter. 
Det samme gør sig gældende for vandpolo og synkro. 
 
Allan spurgte indtil forventet årsresultat. Det kan vi pt. Ikke estimere, men det bliver et 
forventet årsresultat med et væsentligt ringere underskud end budgetteret. Allan opfordrede 
til, at vi gik i dialog med Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune omkring sikring af 
medlemstilskud.  
Vi bør undersøge, hvorvidt vi stadig kan søge kompensationspuljer hos staten. Nok primært for 
omsætningsnedgang. Dorthe opfordrede til, at vi gik i dialog med myndigheder og vores 
organisationer.  

 
2. Status på tilmeldinger til ny svømmesæson   

Jonas fremlagte, at siden bestyrelsesmødet i juni 2020 er vandsportens coronaregler blevet 
opdateret og vi har haft en tæt kontakt til Ejendomsdrift og Service i Københavns Kommune 
ift. deres retningslinjer for brug af svømmehallerne. Vi har endnu ikke fået nogle officielle 
udmeldinger fra Københavns Kommune, så alle de oplysninger vi har fået, er kommet via vores 
netværk. 
Heldigvis er vandsportens coronaregler blevet lempet en smule så de værste scenarier, med 
ned til 25% af de oprindelige planlagte udbudte pladser, bliver ikke en realitet. Ved tilmelding 
d.10. august 2020 udbød vi 5.192 pladser, hvilket svarer til 64% af de pladser, som vi havde 
planlagt. Nedenfor findes et overblik over tallene:  
 

- Budget for sæson 2020/2021: 8.657 pladser 
- Oprindelige plan forud for tilmelding, juni 2020: 8.062 pladser  
- Antal udbudte pladser ved tilmelding d.10.august 2020: 5.192 pladser 

 
Af væsentlige årsager til reduktionen i pladser nævnes følgende: 

- Der må ikke bruges redskaber i svømmehaller i 13 ud af 14 svømmehaller 
- Lavere kapacitet i bassinerne  
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- Begrænsninger i omklædningsrum 
 
De store tilmeldingsdage for eksisterende medlemmer, nye medlemmer og ventelisten har 
oplevet markant større interesse end sidste år. Der har været flere transaktioner i 
medlemssystemet, flere i kø (før og under tilmeldingen) og stort samme omfang af 
kontingentindtægter de pågældende dage. 
 
Den største udfordring har udover plads og begrænsning i svømmehal + omklædning været, at 
vi stadig ikke må benytte rekvisitter i hallerne.  

 
Bestyrelsen er enige med svømmeskolen i de prioriteringer, som er foretaget. Det er fx ikke 
essentielt at forældre/barn holdene kører. Vigtigere er det, at flest mulige børn får lov til at 
lære at svømme. Det er også fint, at nogle svømmehold har 0 deltagere, men fx 12 på 
venteliste, det har svømmeskolen gjort for at holde fast i den mest optimale grundstruktur. 
Håbet er, at vi på et tidspunkt får lov til at genåbne med flere pladser på.  
 
Der har ikke været mange spørgsmål om bekymringer ytret for os omkring corona. Da vi 
åbnede for tilmeldingen i mandags for eksisterende medlemmer sad der ca. 800 flere 
medlemmer i kø end sidste år, i alt sad der 6.000 i kø får vi åbnede. Der var i alt små 11.000 
personer igennem køen mandag aften også ca. 800 flere end sidste år. Det samme billede var 
gældende for nye medlemmer mandag 17. august. Her var var der ca. 1.500 flere igennem 
køen.  
Medlemssystemet har fungeret upåklageligt i år. Vi havde dog en periode mandag 17. august, 
hvor serveren skulle genstartes. Det skete da vi testede hastigheden på tilmeldingen. Det 
kræver løbende overvågning fra Novicell på tilmeldingsaftenerne, men de 
performanceopdateringer vi har arbejdet på henover foråret, har gjort, at vi kunne ”køre” med 
en forøget hastighed, tæt på fordobling af hastigheden ift. sidste år, da vi tilmeldte nye 
medlemmer.  Vi kan nu tilmelde ca. 1.800 medlemmer i timen. Vi er ift. hastighed ved at være 
nået i mål indtil vi får flere svømmehaller at skulle tilmelde.  
 
Situationen er nu, at vi 2.900 på venteliste, det normale ved sæsonstart er på ca. 1.100. 
Ventelisten kommer til at blive brugt aktivt, både når Blindeinstituttet kan tilmeldes og når vi 
forhåbentlig får mulighed for at øge normeringerne på svømmeholdene igen.   
 
Dorthe spurgte ind til, om vi fremadrettet får brug for flere ressourcer til at ændre systemet til 
en omverden som er i forandring. Lars vurdering er, at udover kapacitetsopdateringer med 
flere svømmehaller, så har vi pt. ikke de helt store behov for de helt store opdateringer. Det 
skal naturligvis løbende tilpasses.  
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3. Coronasituationen i klubben   
Der har, som nævnt tidligere, de sidste to uger været hyppig og tæt dialog med svømmehaller, 
kommuner og Dansk Svømmeunion. Formålet har været at skabe så megen klarhed som muligt 
omkring konkrete coronarestriktioner i svømmehallerne. Derudover har vi forsøgt at påvirke 
Dansk Svømmeunion til at præcisere og opdatere vandsportens coronaregler. Det er ikke en 
nem opgave, da vi mødes af meget forskellige fortolkninger og retningslinjer. Men vi har nået 
at få indarbejdet retningslinjer i de udbudte svømmehold. Det var også en af årsagerne til, at vi 
rykkede tilmeldingen. Det har vist sig efterfølgende at det var den rette beslutning, selvom det 
giver meget travlhed i en i forvejen travl august måned.  
Vi har oprettet en side på hsk.dk, hvor vi løbende vil tilføje retningslinjer for undervisning og 
træning. Der skrives naturligvis ud til alle medlemmer, der skal starte pr. 1/9 om de nærmere 
retningslinjer – det er dog endnu for tidligt at udarbejde disse regler. Herudover arbejder 
svømmeskolen på specifikke vejledninger til de områdeansvarlige, trænerne og 
hjælpetrænerne. I den kommende weekend er der sæsonopstartsmøde med de 
områdeansvarlige og i næste weekend sæsonopstartsmøde med trænere og hjælpetrænere. 
Ved de møder vil vi naturligvis tale mere ind i, hvordan opstart og undervisning bliver under 
hensyntagen til vandsportens coronaregler, hvor der bl.a. skal holdes afstand og undervises 
uden rekvisitter.  
 
Anne Marie spurgte konkret til, hvad vi gør ift. omklædningssituationen i svømmehallerne. Det 
bliver håndteret sådan, at vi får flere medarbejdere og frivillige i svømmehallerne i 
opstartsugerne. Men det er op til forældre/medlemmer selv at holde øje med om der er for 
mange i omklædningsrummene. Medarbejdere og frivillige vil være i hallerne de første 2-3 
uger af sæsonen.  

 
4. Status på nedsatte arbejdsgrupper om konkurrencesvømning i HSK 

Der blev 3. juli afholdt første samlende fysiske møde. Alle der havde ytret ønske om at deltage 
i arbejdsgruppen, blev inviteret. Ikke alle mødte frem og nogle deltog digitalt. Alle er efter 
interesse og ønske blevet fordelt ud i delgrupper, som skal arbejde videre med de projekter, 
som blev defineret på mødet. 
 
Delgrupperne er om feedbackkultur, hvordan konkurrenceafdelingen efterlever værdierne og 
strukturering af samtaler når svømmere stopper.  
 
Allan kunne oplyse, at første møde var i går aftes i gruppen om feedbackkultur. Et fint møde, 
hvor stemningen var god og konstruktiv. Mange gode tanker og forslag.  
 
Anne Marie mindede om, at når grupperne er færdige med deres arbejde, skal vi som 
bestyrelse skal huske at få talt kommunikation og implementering igennem af de konkrete 
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forslag. Det skal ikke bare være mere papir.  
 

5. Generalforsamling i Hovedstadens Svømmeklub   
Den udskudte generalforsamlingen afvikles onsdag 9. september kl. 18.00 i Frederiksberg 
Hallerne. Indkaldelse blev lagt på hsk.dk 9. juli.  
 
Alle forslag og kandidater, som blev bragt frem forud for den oprindeligt planlagte 
generalforsamling i marts skal genfremstilles for at være gyldige. Det betyder også, at 
udvalgene skal genudpege kandidater til bestyrelsen. Deadline for at genopstille og fremstille 
forslag er to uger før. Dvs. onsdag 26. august kl. 18.00.   
 
Kandidater skal ved opstilling redegøre for deres valgbarhed. Bestyrelsen har tidligere 
besluttet, at valgbarheden er sådan her: 
 

Opstillede kandidater til valg på generalforsamlingen skal ifb. med opstilling redegøre 
for deres valgbarhed. Medlemmer, der er fyldt 16 år og har været aktivt eller passivt 
medlem de sidste 12 måneder, er valgbare og stemmeberettigede. For medlemmer 
under 16 år kan forældremyndighedens indehaver træde i stedet 

 
Derudover er der offentliggjort på hsk.dk, hvordan fuldmagtforholdene vil være gældende.  
 
Alt er tidligere diskuteret og besluttet af bestyrelsen, samt herudover sparret med jurister fra 
DIF og DGI.  
 
Bestyrelsesmedlemmer er automatisk passive medlemmer, som har stemmeret til 
generalforsamlingen. Det begynder vi fremadrettet at håndtere via medlemssystemet, hvor 
bestyrelsen efter bestyrelsesmødet vil blive tilføjet et ”passiv hold”.  
 
Ifb. med generalforsamlingen vil vi have elektronisk afstemningssystem, som på dagen leveres 
og håndteres af Assembly Voting.  
 
DGI forventes at ville stille med en dirigent.  
 
Otto spurgte til, hvad vi gjorde, hvis der mødte flere end 100 op. Så må vi aftale med 
dirigenten, at vi kan sætte et videolink op til et tilstødende lokale. Vi skal dermed have en 
”plan B”.  
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Bestyrelsen er enige om, at vi tydeligt beder om, at man tilmelder sig inden 
generalforsamlingen. Det må vi kunne opfordre til, især i år, at medlemmer gør. Vi kan ikke 
kræve, at man skal tilmelde sig. Ingen må afvises ved døren.  

 
6. Generalforsamling i Dansk Svømmeunion 11.-12. september 

Anne Marie og Otto deltager.  
Katrine deltager.  
Dorthe deltager ikke, som tidligere udmeldt.  
Deltager der repræsentanter fra konkurrenceafdelingen? Merete vil tjekke. Også mht. hvem 
der deltager fra konkurrenceafdelingen.  
 

7. Møder frem til generalforsamling 2021 
Allan sender mødedatoer til bestyrelsen sammen med referatet.  
 

8. Kort orientering fra afdelingerne 
Allan roste AquaCamp tiltagene i Tingbjerg. Det var en anderledes udfordring end de 
sædvanlige camps. Men det har afstedkommet en god relation og forbedring af netværk i 
Tingbjerg og ind i nye områder i kommunen. 
  

9. Eventuelt 
Frivillighed 
Allan efterspurgte en frivilligstatus fra afdelingerne. Er der efter en lang periode med 
”coronatilstand” mathed eller mangel på motivation? Allan vil gerne have, at afdelingerne 
melder tilbage hurtigt med status. Gerne forslag til konkrete initiativer. Evt. nu i aften eller 
bare senere. Dorthe bekræftede, at sådan var det lidt i synkrofdelingen. Merete fortalte, at fx 
på det nye elitehold var der et opstartsarrangement, som var meget velbesøgt og god 
stemning, folk var glade for at mødes med hinanden. Det bør vi nok have endnu mere fokus på 
i denne tid. Lars havde en bekymring omkring specielt konkurrenceudvalget, hvor han synes, at 
det er vigtigt, at rutinerne holdes i gang, selvom opgaverne pt. er færre. Måske bare med lidt 
færre og kortere møder.  
Merete spurgte ind til status på fx officialsuddannelser. Kan vi gøre mere og andet. Lars vil 
spørge Karina Isager, som er officialansvarlig i k-afdelingen. Evt. også brush-up kurser for 
uddannede officials.  
 


