Referat, bestyrelsesmøde
Onsdag 14. april 2021, kl. 18.00 – 20.00, mødet foregik via Zoom
Fra bestyrelsen: Allan, Morten, Marianne, Bo, Otto, Anne Marie, Jens, Katrine, Dorthe, Merete,
Martin, Alex og Lars
Gæster: Afbud: Alex, Marianne
Referent: Lars

1. Planlægning af generalforsamling i Hovedstadens Svømmeklub [til beslutning]
Der er officielt indkaldt til generalforsamling den 27. april. Indkaldelsen blev offentliggjort 26.
marts på hsk.dk. På bestyrelsesmødet i marts besluttede bestyrelsen, at der skulle planlægges
efter, at vi den 27. april kunne afholde den annoncerede generalforsamling samt, at vi skulle
gennemføre al planlægning efter, at vi afholder generalforsamling som planlagt.
Valgsiden på Assembly Voting er oppe at køre og alle kandidater til valg har kunne gøre sig
tilgængelige her, men har også jf. vedtægterne, kunne skrive til formanden med forslag og
kandidatur.
Tidsfristen udløb i går aftes for forslag og kandidater. Der er indkommet et forslag vedr.
medlemsundersøgelsen og en ekstra kandidat til kassererposten. Fordi vi flytter
generalforsamlingen til juni, kan forslaget udleve sig selv, da medlemsundersøgelsen typisk
løber i slutningen af maj. Vi tilkendegiver overfor forslagsstillerne, at vi synes det er et godt
forslag, som vi gerne vil arbejde videre med.
Spørgsmålet er om generalforsamlingen skal flyttes til 16. juni, som er den dato, som
bestyrelsen på mødet i marts, vedtog som en alternativ dato for generalforsamlingen. Lars har
spurgt DGI’s jurist om vi kunne afvikle digitalt. Svaret var klart, at det kunne vi ikke.
Lars spørger en kandidat til dirigentposten.
Iht. vedtægterne skal der senest 7 dage før den endelige generalforsamling offentliggøres en
endelig dagsorden. Heri skal indkomne forslag og valg præciseres. På bestyrelsesmøde i marts
blev nedenstående foreløbige oversigt over valg gennemgået. Status er lige nu sådan her:
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− Formand (kun på valg i lige år, dvs. Allan er ikke på valg)
− Kasserer (på valg i ulige år, dvs. Otto er på valg).
Otto genopstiller og der er opstillet kandidat Nicolai Kjer Rasmussen. Dvs. der skal være
kampvalg.
− Et menigt medlem (på valg i ulige år, dvs. Anne Marie er på valg)
Anne Marie genopstiller ikke. Kim Natour Svendsen er opstillet som kandidat.
− Et menigt medlem (på valg i lige år, dvs. Marianne er ikke på valg i år)
Der er opstillet kandidat Michael Andersen som suppleant for kassereren og de to
generalforsamlingsvalgte.
− Synkroudvalget skal indstille medlem.
Dorthe er indstillet. Suppleant skal indstilles.
− Vandpoloudvalget skal indstille et medlem
Katrine er indstillet. Suppleant skal indstilles.
− Mastersudvalget skal indstille et medlem
Bo er indstillet. Lotte Bay Smidt er suppleant.
− Forældrepanelet skal indstille to medlemmer
Jens Nærvig indstilles.
Morten stiller ikke op igen, da hans søn ikke længere svømmer. Forældrepanelet
indstiller Peter Skyttegaard i stedet for Morten. Herudover kan der indstilles to
suppleanter.
− Konkurrenceudvalget skal indstille to medlemmer
Merete stopper, da datter ikke længere svømmer.
Konkurrenceudvalget skal indstille to medlemmer og op til to suppleanter.
− Eventuelt intern revisor (de sidste fire år har vi ikke valgt)
Bestyrelsen besluttede at udskyde generalforsamlingen til 16. juni og udsende ny indkaldelse,
lade kandidater kunne opstille på ny og åbne for at forslag kan stilles igen.
2. Dansk Svømmeunions generalforsamling [til orientering]
Generalforsamlingen bliver afholdt online den 24. april kl. 9.00 og vi repræsenteres af Allan og
Anne Marie.
Bestyrelsen besluttede på marts mødet at udtrykke tillid til bestyrelsen i Dansk Svømmeunion.
Vi stemmer derfor nej til det opstillede mistillidsvotum.
Bestyrelsen drøftede herefter hvilke af de opstillede kandidater, der skal stemmes på til
SVØMs generalforsamling.
Kandidatlisten blev gennemgået. Bestyrelsens input til Anne Marie og Allan er, at der på de
kandidater, som vi stemmer på, skal være fokus på, at de kan bygge bro mellem fløjene i dansk
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svømning, samt, at de har oprigtig interesse for at udvikle de mindre discipliner i Dansk
Svømmeunion.
Det kan være komplekst at fastlægge sig på at stemme på udvalgte kandidater, eftersom
udfaldet af afstemningen for eller imod mistillid til den siddende bestyrelse kan få indflydelse
på hvilke kandidater, som ender med at stille op. Årsagen er, at flere kandidater har varslet, at
de trækker sig alt afhængig af udfaldet af den indledende afstemning om tillid eller mistillid til
den siddende bestyrelse.
Bestyrelsen gav Anne Marie og Allan mandat til at deltage i valgmøderne, lytte til hvad
kandidaterne ytrer og stemme på vegne af klubben. Bestyrelsen opfordres til at deltage i
valgmøderne, som er åbne og tilgængelige.
3. Orientering coronasituationen i klubben [til orientering]
Lars orienterede kort om status på situationen i klubben. Der var udsendt en orientering forud
for bestyrelsesmødet. Helt generelt, afventer vi og alle landets indendørsidrætter spændt en
melding fra myndighederne på, hvornår og ikke mindst hvordan en genåbning kan ske. Vi kan
teoretisk set godt ende i en situation, hvor vi må genåbne, men reelt set ikke kan pga. umulige
krav. Vi må sætte vores lid til idrættens forhandlere, at de får givet politikerne en tilpas
mængde virkelighed.
Der har i sidste uge været en del medieomtale af Hovedstadens Svømmeklub. Medieomtalen
fokuserede på dansk idræts medlemstilbagegang, hvor vi var en de cases, som blev bragt frem.
Spørgsmålet om omfanget af refundering kan endnu ikke beregnes, eftersom vi ikke kender
nedlukningsperioden. Susanne, Lars og Otto gennemgår inden for et par uger regnskabet for 1.
kvartal, herefter er der bedre forudsætninger for at udregne et forslag, som bestyrelsen i
sidste ende skal godkende.
4. Korte orienteringspunkter fra afdelingerne [til orientering]
Katrine nævnte, at kvindeholdet havde deltaget i stævne i den forgangne weekend. De er
omfattet af ”prof-reglerne” og må derfor både træne og konkurrere på særlige vilkår.
Bo spurgte til sæsonforlængelse. Det er der interesse for hos masters. Lars nævnte, at han er i
kontakt med begge kommuner og forlængelse af sæsonen.
Dorthe orienterede om status på trænersituationen. Der bliver en større udskiftning. Men vi
har nu ansat en cheftræner med masser af erfaring. Hun starter efter sommerferien.
Derudover er der ansat en landtræningstræner.
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5. Eventuelt
Kommende bestyrelsesmøder og bestyrelsesseminar. Vi har planlagt bestyrelsesseminar 9. maj
og næste møde er planlagt til juni. Herudover måske et ekstra møde i maj.
Bestyrelsesseminaret kan godt afvikles, men kun hvis vi kan mødes fysisk.
Allan orienterede om trivselsundersøgelsen af danske konkurrencesvømningsmiljøer
(svømmere i alderen 14-27 år har deltaget). Vi er den klub, som har haft næstflest deltagere.
Rapporten er generelt god og viser, at der er trivsel i dansk elitesvømning på niveau med den
resterende del af samfundet og andre idrætsgrene. Rapporten viser dog også, at der i otte
klubmiljøer stadig foregår ”offentlig vejning”.
Når rapporten offentliggøres af Syddansk Universitet, bør bestyrelse og konkurrenceudvalg
drøfte den nærmere.
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