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Referat, bestyrelsesmøde 

Mandag 4. april 2022, kl. 18.00 – 21.00 

Flintholm Svømmehal, 3. sal i klublokale 

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

Lars 

Inviterede: Jonas, Signe Lukowski (suppleant for Martin) 

Afbud: Otto, Martin, Peter 

Referent: Lars 

 

 

1. Status i svømmeskolen [til diskussion] 

Fra januar 2022 er det sociale partnerskab, hvor Københavns Kommune årligt støtter HSK’s 

sociale indsats med 200.000 kr., blevet forlænget med 3 år. Derfor er vi i gang med at 

udarbejde en ny handleplan. Handleplanen vil fokusere på en udvikling af de eksisterende 

tiltag i Tingbjerg og Kirsebærhaven.  

Fundingen af den sociale indsats fra TrygFonden udløber med udgangen af sæson 2021/2022. 

Vi har udvalgt en række fonde, som der sendes projektansøgninger til (TrygFonden, Lauritz 

Fonden, Velux Fonden, Liljeborgfonden). 

Diskussion om økonomi og finansiering af vores sociale indsats. Vi har et større 

ressourceforbrug i projekterne, da der er flere trænere ansat og fordi vi bruger betydelige 

administrative ressourcer på projektet. Derudover er kontingentet ca. 2/3 lavere end det 

normale kontingent. Det kan være et mål i den næste periode, at vi arbejder henimod, at både 

kontingent og ressourcer gradvist normaliseres.    

I januar 2022 var der deadline på facilitetsansøgninger for sæson 2022/2023 og 2023/2024 i 

Københavns kommune.  

Iflg. et foreløbigt udkast står vi samlet står vi til at få mere vandtid. Vi får især mere vandtid i 

Rymarksvej og Sankt Annæ. Desværre mister vi også vigtige og centrale tider, da en del af 

tiderne er primetime tider for børneundervisning (16.00-19.00), hvorimod de fleste af de 

tildelte tider er mere velegnede til tweens- og teenshold, efter kl. 18.00. Reelt set bliver det 

derfor sværere for de yngre svømmere at gå til svømning. 

Vi udfordrer naturligvis beslutningerne, da vi ikke mener at de alle er korrekte.   

Antallet af solgte pladser i sæson 2021/2022 har været påvirket af de foregående sæsoner 

med corona. Bl.a. har vi set flere ledige pladser på niveauerne let øvet og øvet end tidligere. 
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Det kan måske skyldes, at vores trænere i to år pga. coronanedlukninger ikke har kunne give 

individuelle anbefalinger forud for sæson 2021/2022. Derfor er nogle børn ikke rykket op til 

næste niveau, både pga. forældrenes usikkerhed om børnenes svømmeniveau, men også fordi, 

at børnene ikke har modtaget undervisning i to forårssæsoner. Vi kommer til at give 

niveauanbefalingerne igen i år.  

I løbet af foråret 2022 vil svømmeskolen drøfte svømmeskolens niveauinddeling og hvordan 

denne evt. kan optimeres. Det kan f.eks. meget vel være, at Blæksprutte (let øvet) 0,9 meter 

sløjfes. Det kan også være, at vi går tilbage til holdnavnene Blæk lavt/dyb frem for hhv. Blæk 

0,9m /1,2m /1,9m. I denne proces om niveauinddelingerne vil der også blive taget i 

betragtning, at hele klubben skal hænge bedre sammen i et logisk flow, så afdelinger og 

aldersgrupper passer sammen. Der kan blive tale om mindre ændringer til sæson 2022/2023, 

men planen er større ændringer i vores holdstruktur først sker fra sæson 2023/2024. Det er i 

det arbejde væsentligt, at vi husker at inddrage trænerne fra afdelingerne, altså fx 

kunstsvømning og vandpolo. En overvejelse er, om afdelingernes holdtræning kan kombineres 

med almindelige svømmehold. Fx som en pakkeløsning, hvor der tilmeldes ét hold, men hvor 

den ene undervisningsgang er kunstsvømning og den anden undervisningsgang er mere 

svømmeorienteret undervisning.  

Prioriteringerne til sæson 2022/2023 vil tage udgangspunkt i den samme fordelingsnøgle som i 

sæson 2021/2022, medmindre, at afdelingerne kan lave interne byt. 

I løbet af foråret vil vi genstarte arbejdet med brandingen af HSK, som en attraktiv 

arbejdsplads for unge. Vi mangler stadig mange nye timelønnede medarbejdere.  

Den nye lønmodel er ligeledes et vigtigt værktøj til at kunne rekruttere og fastholde træner. 

Arbejdet med svømmeskolens udviklingsplan igangsættes i 2.halvår 2022.  

2. Planlægning af generalforsamling [til beslutning] 

Generalforsamlingen afvikles 26. april og er indkaldt på hjemmesiden. 

 

Der er indgået aftale med dirigenten fra 2021, Willy Rasmussen, om at være dirigent. 

 

Generalforsamlingen afholdes i Frederiksberghallernes store lokale. 

 

Valg jf. vedtægterne 

 

− Formand (kun på valg i lige år, dvs. Allan er på valg)  

Allan genopstiller.  

− Kasserer (på valg i ulige år, dvs. Otto er ikke på valg).  

Et menigt medlem (på valg i ulige år, dvs. Kim er ikke på valg)  
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Et menigt medlem (på valg i lige år, dvs. Marianne er på valg i år)  

Marianne genopstiller. 

− Konkurrenceafdelingen skal indstille to medlemmer.  

Martin Fuhrmann og Bolette Fogh indstilles. 

− Synkroudvalget skal indstille et medlem. 

Afklares senere.  

− Vandpoloudvalget skal indstille et medlem. 

Anja Boye indstilles. 

− Mastersudvalget skal indstille et medlem  

Bo Hyllested indstilles. 

− Forældrepanelet skal indstille to medlemmer 

Jens Peter Nærvig og Peter Skyttegaard indstilles. 

 

Suppleantvalg jf. vedtægterne 

 

− 1 suppleant for kassereren samt de to menigt valgte bestyrelsesmedlemmer. 

Afklares senere. 

− 1 suppleant for Masterafdelingen. 

Lotte Bay Smidt. 

− 1 suppleant for Vandpoloafdelingen. 

Charlotte Bremer Laursen 

− 1 suppleant for Synkroafdelingen. 

Afklares senere.  

− Op til 2 suppleanter for Svømmeskolen. 

Afklares senere. 

− Op til 2 suppleanter for Konkurrenceafdelingen. 

Signe Lukowski og Jonas Nøddekær.  

 

Afdelingerne står selv for at skrive og præsentere deres årsberetninger på 

generalforsamlingen.  

 

3. Godkendelse af forslag til nye vedtægter [til beslutning] 

Forslag til nye vedtægter blev udførligt gennemgået og bestyrelsen havde følgende 

kommentarer til det udsendte oplæg: 

 

− § 2: skal ”svømning” ændres til ”svømmesport” eller ”svømning” i mere bred forstand. 

Selve formålsparagraffen og ændringen fra ”svømning” til ”svømmesport” skal 

diskuteres senere og bliver ikke ændret i denne ombæring.  

− § 3: æresmedlemmer skal have stemmeret. 

− § 5 stk. 4: kommaretning, dvs. et ekstra komma indsættes. 
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− § 6 stk. 4: …linje 3, fjernes ”undtagelsesvis”. 

− § 6 stk. 5: fjerner sætning om, at generalforsamling ikke kan indkaldes i sommerferien. 

− § 6 stk. 12: kunstsvømning skrives med stort K og sidste bullit rettes. 

o En suppleant kan deltage i bestyrelsesmøderne, når et bestyrelsesmedlem har 

forfald. En suppleant indtræder når et bestyrelsesmedlem udtræder. 

− § 6 stk. 13: brugen af interne revisorer fastholdes med eksisterende formulering. 

− § 6 stk. 14: Det bør præciseres, at forældre til 15-18-årige kan opstille til bestyrelsen på 

vegne af deres børn.  

− § 6 stk. 18: rettes til…minimum 2/3 af fremmødte. 

− § 12: sætninger tilpasses, så det fremstår meningsfulde.  

 

4. Konsekvenser af Københavns Kommunes renoveringsplaner for svømmehaller [til beslutning] 

Københavns Kommune har offentliggjort en langsigtet renoveringsplan, som i høj grad kommer 

til at påvirke klubbens drift i de kommende år. 

 

Susanne og Lars har siden offentliggørelsen arbejdet på et estimeret økonomisk overblik over 

konsekvenserne, der bliver arbejdet politisk og der bliver arbejdet ift. forvaltningen på at sikre 

vilkår, der reducerer de økonomiske konsekvenser. 

 

Der er i oplægget til bestyrelsen fremlagt forskellige muligheder for at kompensere klubben 

økonomisk.  

 

Vi kan i arbejdet med politikere og embedsmænd yderligere styrke kommunikationen ved at 

synliggøre, at medlemmerne rammes fremfor kun at fokusere på økonomi og hvordan vores 

økonomi påvirkes. Altså hvor mange medlemmer tabes og at især vores sociale indsats kan 

blive påvirket. Timing af svømmehallernes renoveringsmodus bør synliggøres overfor 

kommunen, altså så der ikke renoveres flere haller på samme tid.  

 

Kan BUF optimere deres svømmetider og brugen af svømmehallerne yderligere. Der lader til at 

være flere huller i dagtimerne.  

 

Bestyrelsen besluttede, at kontingenterne bør øges fra de allerede vedtagne 10 til 15 %, men 

at klubben derudover ser på, at gennemgå omkostninger, aktiviteter og projekter, samt 

udviser generel sparsommelighed.  

 

Værdiprocessen og de tilhørende omkostninger skal endeligt besluttes på bestyrelsesmøde i 

juni.  

 

Bestyrelsen henstiller til, at budgetter fremadrettet indretter sig efter, at der løbende vil være 

svømmehalslukninger. Dvs., at vi arbejder med en mindre udnyttelsesgrad i svømmehallerne.  
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5. Referatskrivning af bestyrelsesmøder [til diskussion] 

Punktet udsættes til næste bestyrelsesmøde. 

 

6. Korte orienteringspunkter fra afdelingerne [til orientering] 

Ingen kommentarer. 

 

7. Eventuelt  

- Ny dato for Foreningens Dag: Bestyrelsen diskuterer form og indhold på næste 

bestyrelsesmøde.  

- Næste bestyrelsesmøde: 16. juni.  

- Planlagt bestyrelsesseminar, 8. maj, udsættes til efteråret. 

- APV: besøg fra Arbejdstilsynet resulterede i en grøn smiley. 

 

 

 


