
 
 

1 
 

 

Referat, bestyrelsesmøde 

Mandag 7. juni 2021, kl. 18.00 – 20.00 

Flintholm Svømmehal, 3. sal i klublokale 

Fra bestyrelsen: Allan, Morten, Marianne, Bo, Otto, Anne Marie, Jens, Katrine, Dorthe, 

Merete, Martin (via Google Meet), Alex og Lars 

Gæster: Jonas 

Afbud: Alex, Merete, Bo 

Referent: Lars 

 

1. Tilmeldingsstatus i svømmeskolen, antal pladser og prioriteringer  

[til orientering] 

Jonas fremlagde status på planlægning af ny sæson og gennemgik udsendte bilag 

med overblik i tal over pladser til den kommende sæson.  

I planlægningen af sæson 2021/2022 har vi taget udgangspunkt i, at de 

retningslinjer der gælder i svømmehallerne i juni 2021 også er gældende ved 

sæsonstart i september 2021. Dvs. at vi forventer, at afstandskravene i bassinerne 

og omklædningsrum fastholdes. Vi forventer ikke, at forsamlingsloftet og 

gruppeloftet bliver en udfordring. Det betyder, at vi heldigvis kan få plads til flere 

medlemmer i sæson 2021/2022 end i sæson 2020/2021: 

− Budget for sæson 2021/2022:   10.100 pladser 

− Antal udbudte pladser ved tilmelding d.10.august 2020:    5.192 pladser 

− Antal udbudte plaser ved tilmelding d.14.juni 2021:   7.511 pladser 

 

Otto spurgte ind til økonomien bag antal udbudte pladser indregnet i budgettet på 

de 10.100 pladser. De 10.100 pladser er, hvad der er udregnet i november ifb. 

med budgetlægning. Hvis vi kan gennemføre opskrivning af antal pladser på 

holdene i august, vil vi kun være ramt af svømmehalslukningerne. Forventningen 

er, at vi kommer ud af året 2021 med et fornuftigt resultat, da vi lige nu stadig har 

reducerede omkostninger til aktiviteter.  

 

Lidt forsimplet kan man sige, at hvor vi i sæson 2020/2021 havde plads til 7-8 

børn på et hold, har vi i sæson 2021/2022 plads til 10-11 børn. Det er den 

primære årsag til, at vi har plads til flere medlemmer end i sæson 2020/2021. 

Når vi alligevel er et stykke fra budgettet, skyldes det, at vi normalt ville have 12-

13 børn på et hold. I forhold til en normal sæson er normeringerne generelt lavere 

i alle svømmehaller. Til gengæld er antallet af ventelistepladser blevet opjusteret 

tilsvarende. I vores planlægning har vi beholdt den oprindelige plan, så vi kan 

justere antallet af svømmere pr. hold når afstandskravet bortfalder. Forventningen 
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er, at vi primo august har tilstrækkelig viden til, at vi kan beslutte, om vi kan 

opskrive holdene til det normale og budgetterede. 

De anvendte normeringer i oplægget og i det program som lægges ud i uge 23 er 

udregnet på baggrund af samtaler og mails, som Jonas og Lars har haft med 

forskellige centrale personer i Dansk Svømmeunion, kommuner og i 

svømmehallerne.  

Men det vil være en uoverstigelig opgave for klubben at skulle reducere på antal 

tilmeldte hold, derfor har vi valgt at være forsigtige og have dialogen med 

kommuner og svømmehaller.  

Bestyrelsen er enig i denne prioritering. Opfordrer til, at det bliver en del af 

kommunikationen til medlemmerne, at vi forventer at kunne opskrive hold i 

august.  

Overblik over situationen med svømmehaller, lukkede og genåbnede. 

− Øbro er lukket i 2021/2022 pga. renovering. Det betyder 525 færre 

medlemmer. Det går hårdt ud over antallet af forældre/barn og 60+ pladser. 

− Frederiksberg Svømmehal er lukket ved sæsonstart. Der er uvist hvornår vi 

må starte op. Det betyder 150 færre medlemmer. 

− Fordi Frederiksberg Svømmehal er lukket, er der blevet reduceret i 

foreningstider i Flintholm Svømmehal, for at få plads til offentlige gæster – 

ligesom i 2020/2021. Det betyder, at der ligeledes er 150 færre pladser i 

Flintholm Svømmehal. 

− Bellahøj Svømmestadion er tilbage i drift. Hvilket betyder, at der er blevet 

frigivet elitetræningstider til vandpolo og svømmeskolen i hhv. NEXS og 

Damsøbadet. I Bellahøj kan vi byde velkommen til 235 medlemmer.  

− DGI Byen er tilbage i drift. Det betyder, at vi kan byde velkommen til 75 

medlemmer. 

 

Der er stadig færre pladser til forældre/barn hold, end vi normalt har plads til. 

Denne holdtype er særligt hårdt ramt, fordi ét medlem i en coronaoptælling tæller 

som to personer i bassinet. Vi har dog flere pladser end i sæson 2020/2021:  

− Udbudte pladser ved tilmelding, august 2020: 226 

− Udbudte pladser ved tilmelding, juni 2021: 297  

 

I Damhusengen er der reserveret plads til et parasvømningsprojekt, som 

bestyrelsen vil blive præsenteret for på et senere tidspunkt. Det betyder cirka 75 

færre pladser i Damhusengen. 

Bestyrelsen diskuterede om parasvømningsprojektet skulle skubbes til sæson 

2022/2023 pga. økonomien og de færre medlemmer, som vi forventer at have 

pga. corona og lukkede svømmehaller. Et kompromis kunne være, at vi tilmeldte 

et halvårshold til almindelige hold og så indkørte et parasvømningshold fra januar 
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2022. Det er anbefalingen fra bestyrelsen, at vi kører med et halvårshold i 

Damhusengen og får tid til at diskutere en indstilling fra arbejdsgruppen om 

parasvømning.  

Jonas fremviste et eksempel på den kommende læringsplatform fra Learning Bank. 

2. Planlægning og gennemgang af generalforsamling i Hovedstadens 

Svømmeklub [til beslutning] 

Lars og Allan har haft møde med dirigenten, Willy Rasmussen, tidligere ansat i DIF 

Jura. Han vil gerne være dirigent og er blevet sat ind i baggrundsmateriale og 

tidligere generalforsamlinger.  

 

De endelig valg efter udløb af tidsfristen for indkomne forslag ser sådan her ud.  

 

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

a. Kasserer Otto Vinther Christensen er på valg. 

2. Valg af bestyrelsesmedlem  

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

Kim Natour Svendsen stiller op til ledig post.  

Michael Andersen stiller op som suppleant for kassereren og de to direkte 

valgte bestyrelsesmedlemmer  

3. Valg af bestyrelsesmedlemmer for afdelingerne  

a. Svømmeskoleafdelingen 

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

ii. Suppleant er Sandra C. Trebbien 

b. Konkurrenceafdeling 

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

Suppleanter er Signe Dam Lukowski og Jonas Nøddekær 

c. Masters 

i. Indstillet til valg er Bo Hyllested 

Suppleant er Lotte Bay Smidt 

d. Vandpolo 

i. Indstillet til valg er Katrine Cohen 

Suppleant er Maj-britt Fogelstrøm 

e. Synkroafdelingen 

i. Indstillet til valg er Dorthe Drauschke.  

Ingen suppleant er indstillet.  

 

4. Valg af suppleant for afdelingerne 

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  

2. Valg af bestyrelsesmedlemmer for afdelingerne  

https://meetings.valgservice.dk/hovedstadens-svommeklub/meetings/514/positions/871/candidacies/660
https://meetings.valgservice.dk/hovedstadens-svommeklub/meetings/514/positions/872/candidacies/659
https://meetings.valgservice.dk/hovedstadens-svommeklub/meetings/514/positions/878/candidacies/658
https://meetings.valgservice.dk/hovedstadens-svommeklub/meetings/514/positions/873/candidacies/653
https://meetings.valgservice.dk/hovedstadens-svommeklub/meetings/514/positions/873/candidacies/662
https://meetings.valgservice.dk/hovedstadens-svommeklub/meetings/514/positions/879/candidacies/665
https://meetings.valgservice.dk/hovedstadens-svommeklub/meetings/514/positions/874/candidacies/678
https://meetings.valgservice.dk/hovedstadens-svommeklub/meetings/514/positions/874/candidacies/679
https://meetings.valgservice.dk/hovedstadens-svommeklub/meetings/514/positions/906/candidacies/681
https://meetings.valgservice.dk/hovedstadens-svommeklub/meetings/514/positions/909/candidacies/661
https://meetings.valgservice.dk/hovedstadens-svommeklub/meetings/514/positions/875/candidacies/663
https://meetings.valgservice.dk/hovedstadens-svommeklub/meetings/514/positions/907/candidacies/667
https://meetings.valgservice.dk/hovedstadens-svommeklub/meetings/514/positions/907/candidacies/667
https://meetings.valgservice.dk/hovedstadens-svommeklub/meetings/514/positions/876/candidacies/680
https://meetings.valgservice.dk/hovedstadens-svommeklub/meetings/514/positions/878/candidacies/658
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a. Svømmeskoleafdelingen 

i. Suppleant er Sandra C. Trebbien 

b. Konkurrenceafdeling 

i. Suppleanter er Signe Dam Lukowski og Jonas Nøddekær 

c. Masters 

i. Suppleant er Lotte Bay Smidt 

d. Vandpolo 

i. Suppleant er Maj-britt Fogelstrøm 

e. Synkroafdelingen 

i. Ingen suppleant er indstillet.  

 

Der er indkommet ét forslag fra Michael Andersen og Jonas Nøddekær om 

udvidelse af den årlige medlemsundersøgelse. Forslaget er jf. beslutning på 

tidligere bestyrelsesmøde indarbejdet i den medlemsundersøgelse.  

 

3. Orientering om perioderegnskab for 1. kvartal 2021 [til orientering] 

Bestyrelsen havde ikke yderligere spørgsmål til perioderegnskabet.  

 

4. Refundering af medlemmer for mistet undervisning [til orientering] 

Beslutningen er tidligere truffet på baggrund af mailindstilling. Bestyrelsen roste 

materialet omdelt til baggrund for bestyrelsens beslutning.  

 

Klubben afventer stadig den sidste støtte fra Erhvervsstyrelsen.  

 

5. Oplæg til nye bestyrelsessæson [til orientering] 

Oplægget ser sådan her ud: 

 

Onsdag 18. august  

− Tilmeldingsstatus for hele klubben 

− Halvårsregnskab  

− Kommunalvalg  

 

26. september 

− Bestyrelsesseminar 

 

Tirsdag 28. september  

− HSK 10 år, hvordan fejrer vi HSK 10 år?   

− Afrapportering fra arbejdsgrupper om K-svømning og efterfølgende 

beslutninger 

 

Mandag den 1. november  

− Træner og medlemsundersøgelse 

− Status på K-afdelingen  

 

Torsdag 18. november  

https://meetings.valgservice.dk/hovedstadens-svommeklub/meetings/514/positions/879/candidacies/665
https://meetings.valgservice.dk/hovedstadens-svommeklub/meetings/514/positions/906/candidacies/681
https://meetings.valgservice.dk/hovedstadens-svommeklub/meetings/514/positions/909/candidacies/661
https://meetings.valgservice.dk/hovedstadens-svommeklub/meetings/514/positions/907/candidacies/667
https://meetings.valgservice.dk/hovedstadens-svommeklub/meetings/514/positions/907/candidacies/667
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− Første behandling af budget 2022 

− Regnskab for tredje kvartal  

 

Onsdag 8. december  

− Endelig godkendelse af budget  

− Julemiddag  

 

Mandag 24. januar 2022 

− Status på udspring, polo, og kunstsvømning  

 

Onsdag 23. februar 2022 

− Status på svømmeskolen – svømmeskolestrategi 

− Årsregnskab 2021  

− Forberedelse af generalforsamling og foreningens dag  

 

Weekenden 19-20 eller 26-27. marts 2022 

− Foreningens dag og generalforsamling  

− HSK 10 år  

 

Mandag 4. april 2022 

− Status på frivillighed/strategi  

− Konstituering  

− Opfølgning på GF og foreningens dag  

− Kvartalsregnskab  

 

Maj 

− En dag i weekenden 7-8 eller 14-15 maj, bestyrelsesseminar  

 

Torsdag 16. juni 2022  

− Opfølgning på seminar  

− Status på tilmelding til sæson 2022-2023  

 

6. Udpegning af medlem til bestyrelsen for Hermes Byggefond [til orientering] 

Hermes Byggefond ejer lokalerne på 3. og 4. sal i Flintholm Svømmehal. 

Vedtægterne ændres i fonden, hvor HSK’s kasserer er selvskreven til bestyrelsen. 

Herudover har HSK ret til at udpege ét bestyrelsesmedlem og Hermes Gymnastik 

to yderligere medlemmer. 

 

Bestyrelsen udpegede Allan Nyhus som repræsentant i Hermes Byggefonds 

bestyrelse.  

 

7. Korte orienteringspunkter fra afdelingerne [til orientering] 

Dorthe orienterede om ansættelse af ny cheftræner og flere nye 

træneransættelser.  
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8. Eventuelt  

− Svømmepolitisk oplæg 

Allan arbejder på et oplæg til brug for kommende drøftelser med kommuner om 

øgede investeringer i faciliteter. Det er lykkedes at få både Kulturminister og 

Statsminister til at omtale ventelister til svømmeklubber. Oplægget skal bruges 

til både kommunalvalg og udmøntning af ”idrætsmilliarden”.  

− Drøftelse af forretningsordens formuleringer af fortrolighed om 

bestyrelsesmateriale. Bestyrelsen er enige om og genbekræftede, at al 

materiale og diskussioner forbliver i kredsen af bestyrelsesmedlemmer.  


