
Formandens beretning ved Hvidovre Svømmeklubs generalforsamling februar 2017. 

Kære medlemmer, 

Så nåede vi frem til endnu en generalforsamling i Hvidovre Svømmeklub. 

Generalforsamlingen er stedet hvor vi på demokratisk vis mødes og taler om vores klub. Stedet hvor vi på 

demokratisk vis vælger en bestyrelse der skal lede klubben gennem den kommende periode, styre 

retningen og sikre en stabil økonomisk situation og en god arbejdsplads for klubbens medarbejdere. 

Til julefesten holdt jeg en lang tale for de ca. 170 fremmødte. En tale hvor jeg så tilbage på et godt år i 

klubben. Vi satte igen rekord da medlemstallet var gjort op – ca. 70 flere end året før har været meldt ind i 

klubben og dermed har mere end 1600 svømmet i Hvidovre Svømmeklub i 2016. 

Klubben sikrede sig oprykning til 1. division – svømmesportens næsthøjeste række og vi er nu rangeret som 

nr. 17 blandt alle landets svømmeklubber. Vi fik en dansk juniormester da Silja flot svømmede guld hjem og 

vi havde flere svømmere end vi i nyere tid har set med til danske mesterskaber for både årgang, junior og 

senior. Resultatmæssigt et super flot år. 

Klubben har nu 4 fuldtidsansatte der på hver sit område yder en stor indsats hver eneste dag. Susanne, 

Stefanie, Mads og Gunnar – tak for jeres indsats. Derudover ca. 40 timeløns ansatte instruktører der lærer 

hele Hvidovre at svømme. 

Klubben har fortsat mange ambitioner – og man kan måske tænke at det går for langsomt med at indfri 

dem. Jeg tror dog det hænger sammen med at vi agerer i et område hvor frivillige og ansatte skal mødes og 

navigere. Det tager lidt ekstra tid og ind i mellem oplever man nok lidt bump. Jeg er dog af den 

overbevisning at det går fremad og at vi har valgt den rette strategi, som både kan indeholde svømmeskole 

og konkurrenceafdeling. 

Hvad er vi så ved at lykkes med i tråd med strategien? 

- Det højeste medlemstal længe. Men der er fortsat ledige pladser på flere hold. Dem skal vi gerne 

have fyldt op. På hjemmesiden kan man let se hvor der er plads. En aktivitet i det nye år bliver 

fokus på at fylde holdene helt op. 

- Vi har afholdt vores 2 første invitationsstævner. Medley-Cup i september og Christmas Race i dag. 

Stævnerne har lært os en del om at være arrangør og vi vil fortsætte med at udvikle vores eget 

stævnekoncept bl.a. med sponsorer på løbene og egne officials. I 2017 udvider vi med en 

stævnedag når Christmas Race afvikles over 2 dage og i 2018 holder vi 3 stævner. At arrangere 

stævner koster en del timer – både for de ansatte og for frivillige. Men der er god økonomi i at 

arrangere stævner. Et 1-dags stævne bør give et overskud på ca. 20.000 kroner – men også spare os 

for deltagergebyrer på ca. 25.000 kroner hvis vores svømmere skulle have været til stævner ”på 

udebane”. 

- Vores Konkurrence-afdeling består af omkring 115 svømmere for tiden – målet er at komme i 

nærheden af 125. Vi skal have et stort Medleyhold som bunden af pyramiden og et solidt junior-

senior hold i toppen. 

- Vi har fået et bedre træningsmiljø for de ældste svømmere. Senest er HPT blevet sat i gang – High 

performance teamet er vores resultatmæssigt og træningsmæssigt ypperste svømmere, som nu 

tilbydes lidt ekstra oplevelser – eksempelvis skal de pt. 6 svømmere til et stort stævne i Berlin i den 

kommende weekend. 



Og hvad er vi så ikke helt i mål med? 

- Med ansættelse af flere ressourcer det desværre som om det frivillige engagement er gået lidt i 

dvale. Det må ikke ske – vi kan ikke lade ansatte løse opgaver frivillige kan løse. Vores ansatte skal 

skabe det bedst mulige træningsmiljø og sikre at der er styr på regnskab og medlemmer. Derfor har 

bestyrelsen lavet et nye udvalgssetup. Jeg kan derfor ikke sige det ofte nok – klubben har brug for 

jeres hjælp og for hurtige svar når I modtager mails. Det er lidt respektløst ikke at svare når der skal 

findes officials – det er en del af at have en svømmer i vores klub at man stiller op på kanten. 

- Kommunikationen fra klub og trænere til svømmere og svømmeforældre er et andet punkt vi skal 

forbedre. I en digital verden hvor alt er muligt og let kan gøres, er det frustrerende ofte at høre om 

manglende kommunikation. Det skal gøres bedre og det vil vi gøre bedre. 

Bestyrelsen ændres en del på efter denne generalforsamling. Vi har i perioden sagt farvel til Lisa Brosbøl 

som blev erstattet af Bent Olsen (valgt som suppleant). Til denne generalforsamling har Bent Olsen og Andy 

Bistrup valgt at takke af efter lange perioder i bestyrelsen. I skal have en kæmpe tak for jeres bidrag.  

 


