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Referat, bestyrelsesmøde 

Mandag 24. januar 2022, kl. 18.00 – 21.00 

Flintholm Svømmehal, 3. sal i klublokale – alternativt online, for dem der ønsker dette 

Fra bestyrelsen: Allan, Kim, Marianne, Bo, Otto, Peter, Jens, Katrine, Dorthe, Bolette, Martin og 

Lars 

Afbud: Marianne 

Referent: Lars 

 

 

1. Status på kunstsvømning [til diskussion] 

Bestyrelsen blev orienteret om status for kunstsvømningsafdelingen for det forgangne år. 

Særligt vigtige emner er trænerrekruttering, medlemmer og frivillighed. I år er der dog den 

store forskel, at afdelingen har fået ansat en dygtig og erfaren cheftræner. Synkroudvalget skal 

genstartes, dvs. at der pga. coronanedlukning og svømmehalslukninger er faldet mange 

frivillige fra. Frivillighed er et fokuspunkt og snitfladen til, hvad de ansatte trænere løfter af 

opgaver og opgavetyper er et løbende fokuspunkt.  

 

I 2022 skal der være fokus på træneruddannelser, noget kunstsvømningsklubberne i Danmark 

selv må stå for, da der ikke via Dansk Svømmeunion udbydes kunstsvømningsuddannelser. 

Bestyrelsen kommer til at opfordre Dansk Svømmeunion til at få etableret uddannelser for 

både kunstsvømning og vandpolo.  

 

Bestyrelsen drøftede kunstsvømnings synlighed internt i klubben og i dansk svømning. 

 

Det er vigtigt at både kunstsvømnings og vandpolos trænere løbende bliver inviteret og 

motiveret til at deltage i forskellige aktiviteter og events for klubbens øvrige trænere. Det øger 

sammenhængskraften og skaber muligheder på tværs af normale faglige og sportslige 

grænser.  

 

2. Status på vandpolo [til diskussion] 

Pt. har afdelingen et damehold, som spiller på eliteniveau på nationalt plan, et mastershold, 

som hygger sig primært med træning. Herudover en ungdomsafdeling med fire hold og dygtige 

og ambitiøse trænere. For 5-6 år siden var der kun ældre vandpolospillere i klubben. Sportsligt 

har der været flot fremgang på ungdomsholdene, så vi nu spiller med om medaljer på nationalt 

plan. Formentlig er vi landets største vandpoloklub, men afdelingen tager pt. kun lidt ansvar 

for udviklingen af dansk vandpolo.  
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Et af de vigtige bidrag, som vandpolo giver klubben, er en mulighed for at dyrke en holdsport, 

men også, at vandpolo øger fastholdelsen af medlemmer fra den øvrige klub. Bestyrelsen 

ønsker også, at vandpolo bliver ”noget man starter til” - på lige fod med, at man starter med at 

gå til svømning.  

 

Bestyrelsen ser både vandpoloafdelingens ambitioner som en bredde-ambition og som en 

elite-ambition. At vi skal gå efter at nå toppen ift. medaljer, at vi skal gå efter at afholde vores 

egen turnering, at vi skal have landsholdsspillere, at vi skal have flere hold på ungdomsniveau, 

så vi får en bred base at bygge på og så vi holder på HSK-medlemmer. Hvis der skal tage stilling 

til en udvidet økonomisk ramme til vandpolo, må vandpoloafdelingen præcisere nærmere og 

bestyrelsen diskutere konkrete rammer og tal.  

 

Bestyrelsen talte om organisering af de ”små” afdelinger, hvorfor er der fx ingen 

frivilligorganisering rundt om udspringsaktiviteter, men om vandpolo kunstsvømning? Pt. er 

det beskrevet i vedtægterne, at der skal være afdelinger ”rundt” om de eksisterende 

afdelinger, men fx ikke om udspring.  

 

De små afdelingers ressourcetræk på klubbens administration blev drøftet. Der skal analyseres 

nærmere på den del og præciseres, hvor opgaverne og ansvar bedst placeres. I 

vandpolooplægget er kortlagt en række opgaver. Kan der fx optimeres på, hvor de forskellige 

opgaver placeres i klubbens administration, fx under en ”Aqua +” paraply. Det blev besluttet, 

at Allan, Dorthe, Katrine, Lars og Jonas, skal aftale et møde, hvor der arbejdes videre med 

kortlægning af administrative opgaver, diskuteres organisatorisk placering og økonomi til 

administrativ hjælp.  

 

Martin sagde afslutningsvis, at han hellere ville ud i hallen og tale med Aslak og Marie end, at 

de kom ind til et bestyrelsesmøde. Det bakkede bestyrelsen op om og dermed også at 

synliggøre støtte til klubbens dygtige trænere.  

 

3. Status på arbejdsgrupper [til diskussion] 

Bestyrelsen skal inden der igangsættes konkrete handlinger og processer diskutere og give 

input til opsamling på beslutninger om arbejdsgrupperne om konkurrencesvømning i HSK.  

 

Delområderne er gennemførsel af værdiproces, formalisering af exitsamtaler for 

konkurrencesvømmere der stopper og fokus på feedbackkultur. Værdiprocessen er generelt 

for hele klubben og exitsamtaler og feedbackkultur udvikles primært til elitesvømning og 

konkurrenceafdeling, men bestyrelsen ser gerne, at erfaringerne herfra bringes videre til 

resten af klubben. 

 

Bestyrelsen gav grønt lys til, at der kunne arbejdes videre inden for de beskrevne rammer.  
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4. Gennemgang af CFR-tal (medlemstal) for 2021 [til orientering] 

Årets samlede medlemstal er på 9.690. En smule højere end 2020, hvor vi havde 9.487 

medlemmer, men stadig markant lavere end 2019, hvor vi toppede med 11.545 medlemmer. 

2019 var det indtil videre sidste år, hvor vi var uden større uforudsete hændelser, som fx 

svømmehalslukninger og påvirkninger fra corona.  

 

Tallene i 2021 er påvirkede af coronasituationen, svømmehalslukninger i Frederiksberg 

Svømmehal, DGI-byen, Bellahøj Svømmestadion og at vi, pga. lukningen af Frederiksberg 

Svømmehal, har fået reduceret vores tider i Flintholm Svømmehal. Det er vigtigt at være 

opmærksom på, at tallene fra første halvår 2021, var kraftigt påvirkede af coronanedlukning og 

coronarestriktioner. I andet halvår oplevede klubben, at tilmeldingen var lavere end forventet. 

I 2020 var medlemstallet både påvirket corona, af de nævnte svømmehalslukninger og 

Damsøbadet. Første halvår 2020 var der dog ingen coronapåvirkning af medlemstallet.  

 

Sættes medlemstallene på indeks, hvor 2016 er 100. Ses det, at vi på trods af, at vi 2020 og 

2021 har haft markant færre pladser udbudt, er der sket en stigning i medlemstallene blandt 

13-18 årige og 19-24 årige. Både i faktiske tal, men især i relative tal.  

Udviklingen for udspring har været flot, dog stagnerende i 2020 og 2021. Formentlig pga. 

svømmehalslukning, corona og at kapacitetsgrænsen for udnyttelse af de faciliteter, der er 

velegnede til udspring, er ved at være udnyttet.  

 

Kunstsvømnings medlemstal har været stabile, dog med nedgang i 2020, som skyldes corona 

og svømmehalslukning.  

 

Vandpolo har oplevet en medlemstilbagegang henover den viste periode. Frem til 2020, var 

tallene stabile, men i 2021 har tallene taget et dyk. Medlemstallet er formentlig påvirket af 

corona, færre svømmetider pga. lukkede svømmehaller og fordi nogle af ungdomsholdene i 

vandpolo er begyndt at træne mere.  

 

5. Korte orienteringspunkter fra afdelingerne [til orientering] 

Allan er blevet valgt ind som suppleant til Folkeoplysningsudvalget i Københavns Kommune.  

 

6. Eventuelt  

Referat fra seneste bestyrelsesmøde skal redigeres.  

 

 


