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Referat 

Generalforsamling for Hovedstadens Svømmeklub, København og 

Frederiksberg 

onsdag 16. juni 2021, kl. 18.00  

Vandværket, Rabarbervej 2, 2400 Kbh. NV 

 

1. Valg af dirigent og referent 

Allan foreslog Willy Rasmussen valgt som dirigent. Willy er tidligere ansat hos 

DIF. Generalforsamlingen tilsluttede sig valget.  

Lars Sørensen blev udpeget som referent. 

Dirigenten foreslog generalforsamlingen, at Hovedstadens Svømmeklub, 

Frederiksberg og Hovedstadens Svømmeklub, København blev afholdt samtidig. 

Det blev godkendt af generalforsamlingen.  

Dirigenten konstaterede, at på trods af forsinket afholdelse iht. vedtægterne, 

hvor generalforsamlingen skal afholdes inden udgangen af april, var 

generalforsamlingen lovligt indkaldt og afholdt. Årsagen til forsinket afholdelse 

er coronarestriktioner, hvilket dirigenten konstaterede var gyldig grund til 

forsinkelse.  

Antal fremmødte medlemmer: 26 

Antal stemmer mødt frem: 40  

2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning 

Formanden 

2020 er et år vi på mange måder gerne vil glemme i HSK. Corona lagde en 

tung dyne over alle vores aktiviteter og bortset fra nogle få måneder i starten 

af 2020, har vi på intet tidspunkt kørt med fuld aktivitet på vores svømmehold.  

Retningslinjer på kryds og tværs, coronavagter, mundbind, to tryk, 

vandsportens coronaregler, online træning osv. har fyldt hverdagen. En 

hverdag der skulle være fyldt af noget helt andet. Samtidig voksede vores 

venteliste til uhørte højder, endnu en kedelig konsekvens af coronaen. Endnu 

flere børn, unge og voksne måtte stå på venteliste til svømning og uden for 

fællesskabet.  

Det samme er hændt vores eksisterende medlemmer. Unge mennesker har 

måtte se at nogle svømmekammerater måtte svømme, mens man ikke selv 

måtte. Det er hårdt når man er ung og har ens kammerater og 

altoverskyggende interesse i svømmehallen.  
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Ironisk nok har den store venteliste og vores løbende fokus på svømning for 

alle givet politisk genlyd i et corona år. Da kulturministeren præsenterede 

idrætsmilliarden, den der handler om at hæve anlægsloftet for idrætsbyggerier, 

blev specifikt Hovedstadens Svømmeklub og vores venteliste nævnt som et 

eksempel der understreger hvor tiltrængt et løft vi trænger til på 

svømmehalsområdet i København og på Frederiksberg.  

Den periode vi har måtte have åbent i 2020 (og 2021) har vi handlet meget 

ansvarligt. Det gælder alle I HSK. Medlemmer, frivillige, ansatte osv. Jeg vil 

godt sige en stor tak til alle jer der har fået det til at fungere under virkelig 

svære vilkår. Vi var trods alt lidt i vandet i 2020, men det skyldes kun at 

ansatte, medlemmer og frivillige har respekteret retningslinjerne og trådt til når 

det var nødvendigt. Bl.a. vil jeg godt sige tak til de frivillige der stod både tidligt 

op og gik sent i seng for at stille op som coronavagter og nærmest billedligt talt 

har holdt coronaen ude af svømmehallerne. Både vores egne tal og forskning 

lavet af Aarhus Universitet sammen med Dansk Svømmeunion viser at corona 

nærmest ikke smitter i svømmehallen.  

Undersøgelsen viste bl.a., at for hver 76.000 tusind svømmetimer blev en 

person smittet i svømmehallen. Det er mildt sagt ikke meget og jeg synes også 

det viser, at man har lukket alt for hårdt ned. Vi kunne sagtens have lavet 

mere svømning i det forgange år uden det havde rykket nævneværdigt ved 

coronaepidemien. Tværtimod må man jo stille spørgsmål ved, hvad de mange 

timers foreningsfravær har haft af betydning for trivsel og sundhed i øvrigt? I 

har måske set det hos jeres egne børn, hos jer selv. Coronakiloene har sat sig 

på de voksne, men hvad der ellers har sat sig på børn og unge er jeg mere 

bekymret for. Jeg håber ikke vi får en generation af børn og unge med mentale 

ar på sjælen pga. af den isolation de har været udsat for under corona.  

Corona året har også lagt en dæmper på alle de aktiviteter vi ellers også skulle 

videre med. Foreningens Dag, nye værdier, arbejdsgrupper, udvikling af 

frivillighed og udviklingen af vores aktiviteter i øvrigt. Alt det og mange andre 

ting kan vi komme i gang med efter sommerferien. Og jeg glæder mig.  

Jeg vil tillade mig at springe lidt ud af beretningens stramme format, der jo 

egentlig kun vedrører 2020.  

Den senere tid har givet lidt af optimismen tilbage. Sidste år nævnte jeg 

økonomien som noget vi skulle være ekstra opmærksomme på, for vi kunne 

nemt ende med et meget stort underskud. Men, som I har kunnet se af det 

udsendte materiale, lander vi 2020 bedre end forventet, stadig med et 

underskud, men ikke i den størrelsesorden vi havde frygtet. Og vi har formået 

at fastholde vores mange gode ansatte, så vi er klar til at køre på fuld blus efter 

sommerferien.  
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Vi har også taget det valg at betale en del af kontingentet tilbage til vores i 

øvrigt meget trofaste medlemmer. Jeg vil også rette en tak til begge kommuner 

og til staten/kulturministeriet/DIF/DGI for at tilvejebringe den nødvendige 

økonomiske støtte i coronaåret. Det har haft stor betydning vores fortsatte 

virke.  

Så er Bellahøj Svømmestadion åbnet igen. Vi burde have holdt en stor fest, det 

var tiden ikke til, men det var fantastisk at se Bellahøj i gang igen.  

I mandags kørte vi tilmelding for eksisterende medlemmer. For blot nogle få 

dage siden, blev det klart for os at vi nærmest kunne køre med fuldt program 

efter sommerferien. Det betyder forhåbentlig vi kan komme lidt i bund i den 

ellers store venteliste.  

Politisk fornemmer jeg også en større interesse for vores sport og idrætten 

generelt end i mange år. Idrætsmilliarden er et tydeligt og konkret eksempel 

herpå, men også i forhold til idræt og svømning lyder der interesse fra begge 

sider af fløjene. Fra kandidater på begge sider af spektret lyder der krav om 

flere svømmehaller, mere foreningsliv og fællesskab til især børn og unge men 

også voksne.  

Jeg arbejder i øjeblikket på et svømmepolitisk oplæg i to dele. Det ene handler 

om hvor de kommende svømmehaller skal ligge i Hovedstaden og det andet 

handler om, hvordan vi får vandsporten og foreningsidrætten udbredt mere i 

havnen i København. Det sidste foregår i samarbejde med rosporten, sejlads, 

kano og kajak, dykkerne, fritidssejlerne m.v. Bl.a. vil vi gerne have et 

udspringstårn i havnen, en vandpolobane, en åben vand svømmebane m.v.  

Til slut, tak til samarbejdspartnere, tak til Københavns Kommune, tak til 

Frederiksberg Kommune, tak til de fonde der støtter vores arbejde. Og tak til 

personalet, det har ikke været nemt og I har skullet rende stærkt og være 

kreative samtidig. Det har I gjort fantastisk og på de svære dage må I tænke 

på den store forskel i dagligt gør for en masse børn, unge og voksne ude i 

hallerne.  

Vandpoloudvalget 

På trods af et meget mærkeligt år er vandpoloafdelingen kommet godt igennem 

og er på mange måder blevet stærkere.  

I 2020 besluttede vi at ansætte Aslak Lyster som cheftræner for 

ungdomsafdelingen. Det har betydet et farvel til vores eliteherrehold, da vi har 

besluttet at bygge en ny eliteafdeling op fra bunden på herresiden. Det har 

også betydet en styrkelse af trænerne og organiseringen i ungdomsafdelingen.  
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Aslak har fokus på en styrkelse af trænernes kompetencer ved bl.a. at afholde 

seminarer med både praktiske og teoretiske elementer og ved at observere 

trænernes arbejde på de forskellige årgange og efterfølgende have en dialog 

om både den pædagogiske og vandpolospecifikke fremgangsmåde. Det er en 

høj prioritet for os at styrke samarbejdet trænerne imellem, styrke den enkelte 

træner og fastholde og uddanne trænere. 

I foråret lukkede alle hold ned og der blev derfor ikke spillet pokalturnering. 

Ved sæsonstart var alle underlagt coronarestriktioner og det betød en meget 

anderledes sæsonstart. Der blev virkelig givet den gas med hjælp fra 

forældrene i ungdomsafdelingen, og der var stor ros fra kontoret. 

Ungdomsholdene nåede at være med til DM i november 2020, inden landet 

lukkede ned igen og her kom U15 og U11 hjem med en bronze og U13 med en 

4. plads. 

Under nedlukningen fra december 2020 til april har trænerne kørt på med god 

og engageret online-træning for at fastholde børnene og de unge, og det har 

virkelig båret frugt, så vi har et stærkt fremmøde her i foråret. Og til 

pokalturneringen i begyndelsen af juni vandt U11 en flot pokal ved at slå 

samtlige hold til turneringen og U15 kom hjem med en bronze. 

Også dameholdet har fået ny bemanding i den nye holdleder, Maj-Britt 

Fogelstrøm, og hun har i den grad formået at løfte dameholdet igen i 

samarbejde med den spillende træner Linda Rose. Holdet var meget udfordret 

af barsler og andet fravær, så truppen var blevet meget smal, og der var stor 

bekymring for, om holdet kunne overleve. Siden sommeren 2020 har Linda og 

Maj-Britt arbejdet på at udvikle holdet ved at rekruttere nye spillere og bygge 

bro mellem U17/U15-pigespillerne og dameholdet. Da holdet begyndte at spille 

igen i februar 2021 var det således med 4-5 ungdomsspillere om bord. Det har 

betydet, at vi nu har en egentlig fødekæde mellem ungdomsafdelingen og 

dameholdet. 

Fællestræning på tværs af årgange er også med til at skabe sammenhold og 

naturlige overgange mellem hold, og det er noget vi skal gøre det meget mere 

i. 

Da træner Linda Rose selv gik på barsel, skaffede Maj-Britt to nye trænere 

(Jørgen Fogelstrøm og Finn Jørgensen), og det har skabt stabilitet, udvikling og 

fremgang på dameholdet. HSK har tidligere vundet DM-guldet adskillige år i 

træk, og det er målet at gøre det igen. 

I foråret 2020 nåede dameholdet at spille en enkelt turneringskamp, inden 

turneringen blev udsat til efteråret. Her blev holdet nummer 3 ved DM, inden 

landet lukkede ned igen, og pokalturneringen aflyst.  
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Til gengæld sluttede eliteherreholdet af med at vinde DM-guldet i 

startfællesskab med KVIK i efteråret. Det var en god afslutning på et 

mangeårigt samarbejde. Tak til KVIK for samarbejdet. 

Vores mastershold har haft det meget svært med både coronanedlukning og 

lukning af deres ”stam-svømmehal” Frederiksberg svømmehal i 2. halvår af 

2020. Til gengæld er træner Jørgen Fogelstrøm blevet en fast del af holdet, og 

han er still going strong på trods af sin alder på +80. Mastersholdet har været 

en del af HSK i mange, mange år, og det er et stort håb, at holdet kommer 

tilbage til sin gamle størrelse og styrke i den kommende sæson. 

Af nye projekter for 2021 og fremover er et samarbejde med 

konkurrencesvømmeafdelingen, promovering og synliggørelse af vandpolo 

internt og eksternt, etablering af udendørs faciliteter til vandpolo i Københavns 

Havn. Og selvfølgelig bliver der fulgt op på samarbejdet på tværs af afdelinger, 

styrkelse af kompetencer og så skal vi vinde flere medaljer!  

Katrine Cohens beretning blev suppleret af Aslak Lyster og Maj-Britt Fogelstrøm 

Masters 

2020 blev jo et meget usædvanligt år for mastersafdelingen. 

Året startede som normalt for de ca. 50 masterssvømmere med træning op til 

DM kortbane, som blev afviklet 9. marts – to dage inden den store nedlukning. 

21 svømmere kunne hver især hjemføre én eller flere medaljer – og så var den 

sæson slut. 

Efter sommerferien var træningen præget af restriktionerne, som gjorde, at vi 

måtte opdele træningstiderne for at så mange som muligt kunne få bare lidt 

træning – indtil det hele igen lukkede fuldstændigt i december. 

Den sædvanlige fejring af de danske mestre på Frederiksberg Rådhus blev 

aflyst, det samme gjorde sommerfest og julefrokost – så nu, hvor træningen er 

blevet næsten normal, håber vi på at vi også kan genoptage de sociale 

aktiviteter.  

Synkro 

Synkro – kunstsvømning - i Hovedstadens Svømmeklub er fortsat svømning i 

klubbens miniputland. Vi er klubbens mindste afdeling. Det giver gode 

muligheder for en tæt kontakt mellem træner og svømmer og det giver 

mulighed samtidig for, at den enkelte svømmer får indflydelse på 

tilrettelæggelse af træning og der tages hensyn til tilpasning til individuelle 

ideer og behov. 

Afdelingen har haft ca. 25 svømmere, 3 trænere og 2 hjælpetrænere, som har 

løftet ugens undervisninger i 3 forskellige svømmehaller. Der har været fokus 
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på at tilvejebringe trænings- og konkurrencetilbud, som understøtter 

ambitioner og udviklingsbehov i afdelingens sportstilbud. 

Afdelingen har i 2020 oplevet at få stævnetilbud og sociale tilbud stærkt 

påvirket af coronarestriktioner. Vi glæder os meget til at sætte gang i både 

sportslige og sociale arrangementer. På den sportslige front har vi 

eksperimenteret med ”virtuelle” konkurrencer, hvor dommere har bedømt 

optagelser af figurer og musikprogrammer. Det har været muligt, men vi 

glæder os klart til rigtige arrangementer sammen med ”rigtige” kammerater og 

kolleger fra andre klubber. 

Ift. trænerstaben står vi midt i et skifte. Vi fortsætter næste sæson med nye 

trænere, som er rekrutteret med udgangspunkt i vores ønske om at udbygge 

afdelingen. Vi har i det forløbne år bygget træningstilbuddet ud i vores afdeling 

med tilbud om synkro for voksenhold og et hold for børn, som ikke ønsker at 

deltage i konkurrencer. Begge tilbud evaluerer vi på pt. for at tilrettelægge 

bedst muligt ift.  ny sæson og udnytte vores trænerkapacitet bedst muligt. 

I den kommende sæson udbygges vores samarbejde yderligere med 

svømmeskolen for at tilbyde yngre, velfunderede svømmere et tilbud med mere 

kreativt indhold. I 2020 håber vi at følge denne udvikling på vej med et nyt 

tilbud til børn og teenagesvømmere i svømmeskolen.  

Det er således intentionen at fokusere kræfterne på at udvikle og implementere 

et konkret tilbud i svømmeskolen, som både sikrer fortsat udvikling af den 

enkeltes svømmemæssige kompetencer og giver mulighed for at stifte 

bekendtskab med enkle og kreative elementer fra synkroverdenen. Vi forventer 

at tilbuddet bl.a. kan understøttes af materiale fra Dansk Svømmeunions 

udviklingsprojekt for teen-svømmere.  Vi håber ad denne vej at kunne bidrage 

med inspiration og redskaber til også at guide nye svømmere ind i vores 

afdeling.  

På den organisatoriske front arbejder vi videre med at inddrage forældre og 

frivillige i afdelingens aktiviteter. Det sker både ift. frivillighedsindsatsen ved de 

enkelte arrangementer, hvor der løbende skal arbejdes med at sikre opbakning 

og det sker ift. afdelingens udvalg, som generelt oplever både op- og nedture i 

frivillighedsarbejdet. Derudover er det en bevidst plan, at afdelingen skal 

trækkes tættere på resten af klubbens øvrige afdelinger, frivillige og ikke 

mindst fra administrationen.  

Konkurrenceudvalget 

Status for Konkurrenceafdelingen er, at meget fungeret fint, som så mange 

andre afdelinger har konkurrenceafdelingen været lagt ned af COVID-19, der 

gjorde, at mange af de nationale og ikke mindst internationale mesterskaber, 

vores svømmere havde kvalificeret sig til, ikke blev afholdt. Heldigvis har en 
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større gruppe af de bedste svømmere haft lov til at træne i den seneste 

nedlukningsperiode.  

Der har været udfordringer med retningslinjer, som skulle læses i hast eftersom 

myndighederne og vores egen union, ikke kom hurtigt nok tilbage med disse og 

som ofte indeholdt usikkerhed, og gjorde, at kontoret hele tiden skulle tilpasse 

sig. Ros til den håndtering, som kom herfra. Alle har strakt sig i den tid og har 

skullet tilpasse sig og her ikke mindst de frivillige, som rykkede ud med kortest 

varsel muligt, meget flot arbejde og stor tak til de frivillige.  

På den sportslige side kan vi heldigvis konstatere, at resultaterne ikke er 

udeblevet i forhold til de mesterskaber som blev afholdt. 

Resultat- og udviklingsopsamling 

Pga. flytning af OL og aflysning af Danish Open 2020 endte forrige sæson noget 

anderledes, dvs. vi er tilbage i juli 2020 her. Vi havde stadig to svømmere, 

Maria Grandt og Anna Wermuth, som var ca. 2 % fra OL-kravtiden og de har 

derfor været en del af den officielle OL-bruttogruppe. Deres jagt på OL-

kvalifikation fortsatte derfor i denne kommende svømmesæson. De lykkedes 

desværre ikke med slippe igennem nåleøjet ved Danish Open i april 2021.  

Vi opnåede en femteplads ved senior DM for hold i 2019. Det sidste tre år har vi 

placeret os på enten fjerde- eller femtepladser. I 2020 blev der pga. corona 

ikke afviklet DM for hold.  

På juniorsiden, er vi som andre idrætsgrene, sårbare, da vi ser en del frafald 

her. Vi fik dog udtaget fire juniorsvømmere til internationale mesterskaber i 

2020. To svømmere, Bertram Dreier Riis og Oliver Søgaard, til EM for juniorer 

og, Jet Li Fuhrmann og Ofelia Nøddekær, til Nordiske Junior Mesterskaber. 

Desværre aflyste de internationale svømmeforbund alle internationale 

mesterskaber planlagt i sommeren 2020.  

Det er interessant at iagttage, at de svømmere som startede på 

konkurrenceholdene i 2012/2013, da HSK blev etableret, nu alle er ved at være 

juniorsvømmere og markerer sig flot i toppen ved junior DM og nu også med 

internationale kvalifikationer. Det er fire af de juniorsvømmere, som er blevet 

udtaget til internationale mesterskaber. Det er bl.a. den gruppe af 

egenudviklede svømmere, som fremadrettet skal svømme målsætningerne for 

HSK i hus.  

På årgangssiden, dvs. de yngste konkurrencesvømmere, forsætter vi med at 

dominere, både individuelt og i holdkonkurrencerne. Ved seneste DM for 

årgangssvømmere i februar 2020 blev det i alt til 30 medaljer og for fjerde år i 

træk, blev vi kåret som bedste klub. Siden har alle årgangsstævner været 

aflyste pga. corona. 
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Det er også værd at fremhæve, at der på de yngste konkurrencehold, Talent 2 

og Talent 3, ikke er fokus på at vinde medaljer og at svømme stærkt. Her er 

der fokus på teknisk udvikling og dermed på at forbedre svømmernes 

færdigheder i vandet. Denne gruppe af svømmere har i år været ekstra hårdt 

ramt af coronanedlukningen, da de i perioden december til slutningen af april, 

ikke har måtte svømmetræne. Fordi dette arbejde er mindre målbart og mindre 

synligt, betyder det ikke, at det har mindre fokus i hverdagen. Vi har derfor i 

sæson 2019/2020 indført Teknikmester. Konceptet går kort fortalt ud på, at 

konkurrenceafdelingen med inspiration fra kampsportens farvede bælter, som 

gives på grundlag af tekniske færdigheder og mestring, vil øge svømmernes og 

forældrenes fokus på, at svømning er en teknisk meget krævende idræt. 

Dermed har vi ønsket at fjerne for tidlig fokus på tider og give anledning til at 

anerkende svømmerne for at være tekniske dygtige. 

Vi håber meget på, at den nye sæson giver mere stabilitet og færre aflysninger 

pga. corona og lukkede svømmehaller.  

Svømmeskoleudvalget 

2020 startede som året nu plejer i svømmeskolen. Den stod på planlægning af 

de store forårsbegivenheder mini-vandpolostævnet og svømmeskolestævnet. 

Mini-vandpolostævnet blev afholdt med stor succes – både i vandet, men også 

på kanten, hvor det sociale samvær var i fokus.  

I marts satte nedlukningen af samfundet en stopper for undervisningen og de 

øvrige aktiviteter i svømmeskolen. Det skulle vise sig, at sæsonen var slut, og 

der skulle gå næsten et halvt år før svømmeundervisningen kunne starte igen.  

Da sæsonen startede op igen, var det i rammer svømmeskolen ikke havde 

befundet sig i før. Der var indført skrap corona disciplin i omklædningsrummet, 

der var færre svømmere på holdene og der skulle holdes afstand.  

Trænerne viste virkeligt deres værd i denne udfordrende situation. 

Undervisningen blev gennemført med vanlig høj kvalitet, smil og glæde. Alt var 

dog alligevel ikke som det plejer i vandet. Normalt slutter 

svømmeundervisningen med en highfive. Det var nu afløst af et vink på 

afstand.  

På trods af den megen utryghed der fulgte med corona i samfundet, så var det 

skabt trygge rammer omkring svømmeundervisningen. Svømmeskolen undslap 

smitteudbrud, en stor undersøgelse i SVØM konkluderede, at det var sikkert at 

gå til svømning og medlemmerne fortsatte med at komme til undervisning. Der 

var således udbredt skuffelse over at 2020 sluttede med en ny nedlukning, der 

skulle vise sig at være længere end den første.  
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Nedlukningen i 2020 (og 2021) har betydet, at færre børn har modtaget mindre 

svømmeundervisning. Der venter formentlig en stor opgave for svømmeskolen 

de kommende år, når det tabte, skal indhentes.  

Nedlukningen og fraværet af aktiviteter i svømmeskolen har også påvirket 

arbejdet i forældrepanellet. Her har vi de sidste par år især arbejdet med tiltag 

der skal styrke frivilligheden og det sociale samvær i svømmeskolen. Vi har 

fortsat ambitioner om at blive et større forældrepanel og styrke frivilligheden i 

HSK. Vi ønsker, at vi selvom vi er en stor klub, at vi bliver lidt mere som en lille 

lokal klub, hvor flere kender hinanden på tværs af en svømmehals 

svømmehold.  

Vi er nu halvvejs i 2021, og indtil videre er der ikke meget at fylde på 

beretningen for i år. Svømmeskolen gør klar til revanche efter sommerferien, 

som nu ser ud til at blive som vi kendte den før corona. 

 

Dirigenten spurgte generalforsamlingen om der var kommentarer eller 

spørgsmål til beretningerne. 

Sarah Møller, forældre i konkurrenceafdelingen, kommenterede, at 

vedtægtsændringerne, som vi ikke er kommet i mål med i denne sæson, blev 

prioriteret fremadrettet. Derudover ser hun gerne, at klubben blev bedre til at 

kommunikere med de unge og på deres ”niveau”. 

Michael, forældre i konkurrenceafdelingen, spurgte ind til status på vedtægter, 

open water og parasvømning. Det blev drøftet på sidste års generalforsamling 

og han savnede nyt herom. Han ser også gerne, at der bliver delt flere nyheder 

om tværfaglige projekter og tiltag.  

Nikolaj, forældre i konkurrenceafdelingen, spurgte også ind til 

vedtægtsændringerne og status herpå, især er det vigtigt for ham, at der tages 

stilling til fuldmagtforholdene. Ift. frivillighed, stiller han spørgsmål til om 

vedtægternes formulering om, at man som 16-årig har stemmeret, men, at 

man på den alder stadig er meget underlagt forældrenes indflydelse og aktivitet 

i klubben. 

Allan svarede på vegne af bestyrelsen.  

Omkring vedtægterne vil han gerne sige, at Marianne, Martin og Allan har en 

arbejdsgruppe, som ikke er nået i mål. Fuldmagtsspørgsmålet er på 

arbejdsgruppens arbejdsseddel. Derudover er han optaget af, hvordan vi via 

vedtægterne kan skabe en forening i balance, hvor de mange tusinde 

medlemmers stemmer på en eller anden vis kommer repræsentativt til orde.  
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Ift. Michaels spørgsmål om open water, det synes Allan egentlig, at vi gør ret 

meget i, hvor vi hele sommeren har fast træning i havnebadene. Omkring 

kommunikation til unge er det noget vi i klubbens hverdag taler om, men vi har 

ikke et godt svar lige nu på, hvordan vi på en smart og tidssvarende måde får 

kommunikeret i øjenhøjde med trænere og medlemmer.  

Omkring parasport kommer bestyrelsen til, formentlig i august at tage stilling 

et projekt med parasport, hvor vi forventeligt starter hold i januar 2022. En 

arbejdsgruppe arbejder på at færdiggøre et oplæg. Der er dog mange 

dilemmaer på området, som vi skal diskutere, bl.a. økonomi, prioritering af 

plads på et hold og plads til paraudøvere i en hal ift. ikke-paraudøvere. 

Omkring Nikolajs kommentar om stemmeret for 16-årige er det en relevant 

pointe, som vi skal tage stilling til i vedtægtsarbejdet. Han opfordrede til, at 

forældre kunne melde sig ind som passive medlemmer og modtage stemmeret 

på generalforsamlingen.  

Michael Andersen kommenterede, at vi kunne lave et svømmerråd, hvor de 

unge kunne få et talerør ind i klubben. Michael vil gerne have, at Allan var mere 

konkret omkring vedtægter. Hvad er deadline for det arbejde? 

Maj-Britt Fogelstrøm, vandpolo, mindede om at I hendes fortid i Hermes, var 

det en kamp at få lov til at 16-årige kunne stemme, så hun vil ikke anbefale, at 

vi strammer vedtægterne ret meget her. 

Lars Møller, forældre i konkurrenceafdelingen, opfordrede til, at vi fik hjælp 

udefra til vedtægtsarbejdet.  

Thomas Gammelvind, forældre i konkurrenceafdelingen, tror, at mængden af 

fuldmagter mere er problemet end, at valgretten er til de 16-årige.  

Karina Isager-Sally, forældre i konkurrenceafdelingen, vi skal fange de unge på 

deres platforme, hvordan gør vi det, og hvordan rekrutterer vi? Vi skal passe på 

med, at det ikke bliver en lukket klub og vi får åbnet for at flere og nye kan 

deltage i debatten.  

Jonas, forældre i konkurrenceafdelingen, tak for reflektionen omkring 

coronarestriktionerne. Han kan se, at der er spurgt ind til coronarestriktioner i 

medlemsundersøgelse. Han savner status på arbejdsgrupperne om 

konkurrencesvømning. Derudover ser han også gerne, at der bliver sat en 

deadline på vedtægtsarbejdet.  

Allan svarede, at et elevråd for svømmere er en super god ide. Han ser 

derudover at en ”venneforening” kunne være en god ide. Måske, at en sådan 

forening skal tages ind i diskussion omkring vedtægterne? Arbejdsgrupperne 

om konkurrencesvømning skal på dagsordenen for septembermødet i 

bestyrelsen. Allan er enig i, at vi bør have hjælp udefra til arbejdet med 
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vedtægterne, men at der også er mange spørgsmål, som vi selv skal tage 

stilling til, inden vi henter hjælpe udefra. Men bestyrelsen skal have et 

vedtægtsforslag klart inden næste års generalforsamling.  

Omkring spørgsmålet, hvordan vi når de unge og får nye 

bestyrelsesmedlemmer i sigte på relevante medier. Det er svært lige nu at få 

tid og prioriteret en ekstra kommunikationsindsats, både økonomisk og 

ressourcemæssigt.  

Ift. vedtægterne svarede Marianne Eltong Gade, at det har været et specielt 

bestyrelsesår, hvor der har været mange andre ting at tage stilling. Det er bl.a 

hendes ansvar, at arbejdet med vedtægterne ikke er nået længere.  

 

3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse 

Budgettet, som der er sammenlignet med i regnskabet, blev udarbejdet i 

efteråret 2019, altså før der var noget om corona på dagsordenen. Derfor 

rammer resultatet for 2020 skævt ift. budgettet med ca. 400 t.kr. 

På personaleomkostninger ligger vi nogenlunde på resultat ift. forventninger, 

men på omkostninger til aktiviteter ligger vi væsentligt lavere.  

Underskuddet er på ca. 330 t.kr. Væsentligt bedre end budgettet på minus 877 

t.kr. Budgettet var i november 2019 udarbejdet på en forventning om en række 

svømmehalslukninger og derudover tabte indtægter og øgede omkostninger til 

ekstra svømmehalsleje og aktiviteter. De mange coronarestriktioner gjorde, at 

de forudsætninger ikke holdt i 2020. 

Ift. balancen er vi nogenlunde på niveau med normalen. Egenkapital falder fra 

5,7 mil. kr. til 5,4 mil. kr.  

Ift. antallet af medlemmer og kontingentindtægter har vi betydeligt dyk, 

årsagen er tab af medlemmer pga. corona. Vi har ca. 9.500 medlemmer 

igennem klubben i 2020. Vi har ca. 20 % færre medlemmer i 2020 end i 2019. 

Ift. hvad vi har brugt pengene til? Her er der en afvigelse ift. at 

konkurrenceafdelingens underskud væsentligt reduceret i 2020 pga. færre 

omkostninger til aktiviteter pga. corona.  

Michael Andersen, forældre i konkurrenceafdelingen, spurgte ind til fordelingen 

af medlemstal.  

Otto svarede, at vi har nøje statistik på fordelingen af medlemmer og at vi, helt 

som vi plejer, har størstedelen af medlemmerne blandt de helt unge. Lars 

uddybede, at 7.000 af vores medlemmer under 13 år og at vi har ca. 1.500 
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medlemmer over 25 år. I mellemgruppen, dvs. fra 13 til 24 år har vi ca. 1.000 

medlemmer.  

Nikolaj, forældre i konkurrenceafdelingen, spurgte ind til 

administrationsomkostninger og nærmere præciseret omfanget af omkostninger 

til IT-systemet. Stiller spørgsmål til, om vi skal være en IT-virksomhed og være 

ansvarlig for et IT-system? 

Otto svarede, at vi skal se de omkostninger i relation til vores samlede 

omsætning. Omkostningerne svarer til ca. 2 %, hvilket han ikke mener er helt 

skævt ift. en normal virksomhed i anden branche. Derudover var der forud for 

beslutningen i 2014 eller 2015 en meget grundig diskussion og afdækning i 

bestyrelsen af beslutningen. I starten af det her år fik bestyrelsen yderligere 

indsigt og lejlighed til at drøfte en status på klubbens omkostninger til IT.  

Generalforsamlingen godkendte regnskabet.  

4. Kassereren fremlægger bestyrelsens forslag til budget for det 

kommende år til orientering 

Budgettet for 2021 er udarbejdet før corona, hvilket er væsentligt at bemærke. 

Der ligger dermed fulde omkostninger og fulde normeringer til grund, samt en 

forventning om lukkede svømmehaller. Derfor er budgettet desværre allerede 

mindre retvisende lige nu, da forholdene har forandret sig i 1. halvår. Vi har 

været nedlukkede, søgt hjælpepakker og fx er Frederiksberg Svømmehal ikke 

genåbnet som planlagt og forventet.  

Otto fremviste et resultat af 1. kvartal 2021, hvor vi har et overskud på ca. 1,2 

million. Resultatet er kraftigt påvirket af ekstraordinære tilskud fra DIF/DGI og 

især Kbh. Kommune har givet ekstraordinære tilskud. Derudover er der 

væsentligt færre omkostninger i foreningen, især til aktiviteter. Årsagen er, at 

nedlukningen har betydet, at vores aktivitetsomfang i 1. kvartal 2021 stort set 

har være ikke eksisterende. 

Vi refunderer i de næste uger ca. 3,6 million til medlemmerne, da vi er 

forening, som administrerer medlemmernes penge. De refundering er nøje 

udregnet og aftalt i bestyrelsen og vil påvirke årsresultatet for 2021.  

 

5. Indkomne forslag 

Forslag fra Jonas Nøddekær og Michael Andersen om udvidelse af den årlige 

medlemsundersøgelse til at omfatte medlemmernes opfattelse af den seneste 

coronanedlukning. 

 

Jonas uddybede motivationen bag forslaget. Forslaget kommer ud af debatten i 

arbejdsgruppen omkring værdier i konkurrencesvømningen og bl.a. øget fokus 

på feedbackkultur.  
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Forslagsstillerne trækker dog forslaget, da spørgsmålene er indarbejdet i årets 

medlemsundersøgelse, som allerede er sendt ud.  

 

Allan uddybede, at vi bestyrelsen og afdelingerne altid diskuterer, hvordan 

resultaterne er på kryds og tværs af klubben. Der bliver udarbejdet en grundig 

analyse på forskellige parametre af undersøgelsen.  

 

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

a. Kasserer Otto Vinther Christensen er på valg. 

Otto er valgt.  

 

7. Valg af bestyrelsesmedlem  

a. Anne Marie Zink er på valg og genopstiller ikke. 

Kim Natour Svendsen stiller op til ledig post.  

Kim er valgt.  

 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer for afdelingerne  

a. Svømmeskoleafdelingen 

i. Indstillet til valg er Peter Skyttegaard og Jens Nærvig Pedersen. 

Peter og Jens er valgt.  

b. Konkurrenceafdeling 

i. Indstillet til valg er Martin Fuhrmann og Bolette Weis Fogh 

Martin og Bolette er valgt.  

c. Masters 

i. Indstillet til valg er Bo Hyllested.  

Bo er valgt.  

d. Vandpolo 

i. Indstillet til valg er Katrine Cohen. 

Katrine er valgt.  

e. Synkroafdelingen 

i. Indstillet til valg er Dorthe Drauschke.  

Dorthe er valgt.  

 

9. Valg af suppleant for 1 år. 

a. Suppleanter indstillet til valg er: 

1. Valg af bestyrelsesmedlem  

a. Michael Andersen stiller op som suppleant for kassereren og de 

to direkte valgte bestyrelsesmedlemmer  

Michael er valgt.  

2. Valg af bestyrelsesmedlemmer for afdelingerne  

a. Svømmeskoleafdelingen 
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i. Suppleant er Sandra C. Trebbien 

Sandra er valgt.  

b. Konkurrenceafdeling 

i. Suppleanter er Signe Dam Lukowski og Jonas Nøddekær 

Signe og Jonas er valgt.  

c. Masters 

i. Suppleant er Lotte Bay Smidt 

Lotte er valgt.  

d. Vandpolo 

i. Suppleant er Maj-britt Fogelstrøm 

Maj-Britt er valgt.  

e. Synkroafdelingen 

i. Ingen suppleant er indstillet.  

Ingen fra generalforsamlingen stillede op.  

 

10. Valg af intern revisor 

a. Bestyrelsen indstiller iht. til vedtægter, at der ikke vælges interne 

revisorer. 

Generalforsamlingen tilsluttede sig indstillingen.  

 

11. Eventuelt. 

Allan takkede de tre afgående bestyrelsesmedlemmer, Merete Reinholdt, 

Morten Hvidberg og Anne Marie Zink for en stor og stærk indsats for 

klubben.  

 

 

 

 

Godkendt af dirigent 

 

Dato:  

 

 

  

Willy Rasmussen 


