
Generalforsamling HSK 21.09.2020 kl. 19 til 21 i Holbæk Sportsby 
 

1. Valg af dirigent 
Lina Grydholdt blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og er dermed 
beslutningsdygtig 

 
2. Valg af referent 
Christina Mørkedal blev valgt 

 
3. Formandens beretning for 2019 
Vi skulle have begyndt vores sæson 2. januar i Holbæk Sportsby, men dette blev forsinket. Vi fik 
forlænget vores driftsaftale efter møde med kommunen, og var på daværende tidspunkt 
fortrøstningsfulde – selv om vi skulle drive den gamle svømmehal uden vores erfarne bademestre. 
  
Konsekvensen af forsinkelsen blev langt mere omfattende end kommunen mente og havde valgt at 
kompensere. Af gode grunde havde vedligeholdelse og ny afskaffelser i forhold til drift været på et 
minimum. Det gav selvfølgelig bagslag og især da der yderlige blev meldt forsinkelse ud 2 gange. Ultimo 
maj blev der pludseligt meldt en åbningsdato primo juni og vi kunne slippe tøjlerne hvad angik driften af 
gammel hal.  
 
Holbæk Youth Festival HYF – blev den sidste begivenhed i den gamle hal.  

 
Med til den første del af året hørte også Dorthe og Sussis start som fastansatte i klubben.  
Dorthe med ansvar for svømmeskolen og Sussi med ansvar for babysvøm og aqua fitness. 
 
Vores intentioner om at udbyde babysvøm og aqua fitness mødte modstand kommunen og Sportsbyen.  
Babysvømning og aqua fitness bliver nu udbudt i samarbejde med Sportsbyen. Skolesvømning 
varetages af Sportsbyen, og nødvendige instruktører rekvireres fra HSK som afregnes efter aftale. 
 
Ligeledes blev der også et tovtrækkeri omkring regler i Svømmecenteret – ingen restitutions mad eller 
saft på kanten. Så vidt muligt ingen forældre/tilskuere på kanten og meget andet. Og de fysiske rammer 
lod noget tilbage at ønske: Ingen tørreskabe til svømmernes håndklæder og badetøj, arbejdspladser til 
vores fastansatte. depotrum som kunne aflåses, pace-urer eller tribuner. 
 
At ikke alt var på plads var forståeligt, men at går spidsrod mellem kommune og Sportsby der hver især 
pegede på hinanden blev en fortvivlende prøvelse.  
 
Vores klubchef Christian Kaas valgte at sige tak for denne gang og lægge sin opsigelse i juli. Kun få 
dage herefter valgte klubbens formand gennem 10 år - Johnny Werther - at trække sig som formand, og 
fortsætte som menig i bestyrelsen 
 
Jacob blev formand, og tog efter egen anbefaling over på de af Kaas´ opgaver, som ikke kunne 
omplaceres. Bogholderiet blev dog lagt i byen. Sidste personalrokade i 2019 blev Chris Christensen, 
som vi måtte sige farvel til i september. 
 
I oktober måned overtog Klubben – Svinninge Svømmeklub. Klubbens ildsjæle var glade for at kunne 
henvise til Holbæk Svømme Klubs undervisningsprogram.  
 
I forhold til svømningen, kom der følgende updates:   
Vi har udvidet vores holdtilbud med adskillige tilbud: Bl.a voksen tilvænning, voksen begynder, voksen 
let øvet og voksen crawl. For de yngre årgange og unge er der oprettet hold. 
 
Af sportslige resultater kan bla. nævnes at Christopher og David begge tog medaljer til DJM kort. 
Og Amalie Søbye og David begge tog medaljer til Nordiske mesterskaber, henholdsvis senior og junior. 
 
Ingen spørgsmål til beretningen 



 
4. Regnskab 
Regnskabet blev gennemgået med følgende Spørgsmål (Q) og svar (A): 

 
Q: Kan vi forvente at få samme tilskud i 2020? 
A: Det samlede driftstilskud besluttes i form af en samlet pakke. Den vigtigste post ift driftstilskuddet var 
at drifte den gamle hal, så alene derfor er tilskuddet mindre i år. Vi får dog stadig tilskud ift antallet af 
medlemmer 
Q: Kommer varmeskabe? 
A: Afhænger af med hvad der mere er blevet bevilliget 
Q: Babysvøm og aqua fitness – hvad er fordelingen? 
A: Dette er fortroligt – men der findes en fordelingsnøgle. Det ku godt være bedre, men det er det der er 
forhandlet. Iø så har vi fået åbnet 2 hold mere til babysvøm 
Q: HSK pro – er det afviklet? 
A: Grunden til at vi havde HSK Pro var bla pga. camps mm. Det ER besluttet at det lukket og alt lægges i 
foreningsregi (er under afvikling) 
 
Regnskabet er godkendt 
 
5. Forslag fra bestyrelsen 
Der er stillet forslag om en tilføjelse så et flertal i bestyrelsen kan vedtage at generalforsamling kan 
afholdes online. 
 
Forslaget er godkendt 
 
Derudover er der stillet forslag til yderligere en tilføjelse, så medlemmer med mere end 6 timers lønnet 
arbejde i foreningen ikke kan stille op som medlem af bestyrelsen. Som det er nu, er bestyrelsen ulønnet 
og andet ville give interessekonflikt  
 
Man kunne i stedet have en medarbejderrepræsentant i bestyrelsen – med restriktioner - dette ville dog 
kræve en ekstraordinær generalforsamling. Medarbejdere må tage dette op, hvis der er behov 
 
Spørgsmål (Q) og svar (A): 
 
Q: Kunne man have en aktiv svømmer i de forskellige råd? 
A: Der kunne sagtens være en svømmer i svømmeudvalget 
Q: Der er en fordelen ved at have en medarbejder i bestyrelsen – så man ikke kommer for langt væk. 
A: Formanden har personaleansvar og har dermed kontakt til ansatte. Sussi kommenterer at bestyrelsen 
har hands on – og er ofte til stede 
 
Forslaget er godkendt 

 
6. Forslag fra medlemmer 
Kommunikationsstrategi ønskes for at sikre tydelig kommunikation ift svømmernes hverdag – for hele 
klubben. Fx er der forskel på den info som der kommer fra svømmeskolen eller i k afdelingen. 
 
Der er generel enighed - det kræver at der er nogen der melder sig til arbejdet omkring intern og ekstern 
kommunikation. I en sådan strategi skal også indgå HVOR vi kommunikerer (Messenger, FB, mail mm) 
 
Spørgsmål (Q) og svar (A): 
 
Q: Der har manglet kommunikation fra chef træner under Corona 
A: Hinge var sendt hjem på lønkompensation og har derfor ikke måttet henvende sig – dette skulle have 
været kommunikeret 
Q: Hvilket regler gælder ift Coronaregler – sportsbyens eller HSK – der mangler en generel udmelding.  
A:. Der er efterfølgende sendt retningslinjer til trænerne, som følger myndighedernes anbefalinger 
 
Forslaget er godkendt 



 
Næste forslag; 
Definition af HSK’s fremtidige strategi og plan – herunder det økonomiske – og som også er bæredygtig. 
Det betyder noget når man selv skal lægge noget energi i det som frivillig. 
 
Kommentar: Vi skal nok vænne os til et andet set up – bla ift. stævne afholdelse 
Kommentar. Der er mange innovative tiltag i gang – fx SSA – dette ligger på bredden 
Kommentar: Der mangler noget socialt, så det er sjovt at være en del af et fællesskab 
Kommentar: Der er mange ting vi ikke får vendt, fordi man som forældre ikke mødes så meget på kanten 
mere. Vi er i gang med at få etableret en hyggekrog eller andet på kanten 
Kommentar: Der mangler ikke en egentlig strategi – den mangler dog at blive implementeret. Det 
handler om at få flere medlemmer og at fastholde 
Kommentar: Værdierne kommer på næste forældremøde – men ud af 75 svømmere er der kun 23 
tilmeldt 
Kommentar: Hvordan kan vi ramme forældre til hajerne, så vi får dem noget mere på banen 
Kommentar: mentorudvalget skal genoplives (hvor det dog kræves at de får info om når der er nye der 
starter)  
Kommentar: Der er for langt mellem haj og B, nu hvor C ikke er der mere  
 
Vedtaget – i en anden form, som tages med videre af bestyrelsen 

 
7. Valg til bestyrelsen 
Formand: Jacob er genvalgt 
 
Følgende ønsker at træde ind i bestyrelsen: 
Mette Due i stedet for Tom Eriksen 
Merethe Møller Hansen i stedet for Johnny Werther 
Christian Pedersen 

 
8. Valg af revisor og revisionssuppleant 
 
Vi bruger en ekstern registreret revisor, så dette er ikke nødvendigt, såfremt ingen medlemmer ønsker at 
melde sig. Ingen meldte sig til posten. 
 
9. Eventuelt 

 
Formanden orienterer: 

• Ingen skulle stilles ringere når man kommer i Sportsbyen – og Fonden Sportsbyen har derfor bevilget 
midler til tørreskabe, arbejdspladser til de fastansatte samt pace ure. Vi kender ikke løsningen endnu. 

• Faste skabe der også kunne bruges over natten – er ikke afgjort endnu 
• Vi mangler stadig tribuner 
• Ift gulvsituationen, så bliver vi taget med på råd når det skal udbedres – og man forventer at det tager 5 

dage 
• Fjordsvømning gennemført med succes 
 

Spørgsmål (Q) og svar (A): 
 

Q: Der blev spurgt ind til økonomien ift ’coronavagter’   
A: Det løber stadig rundt 
Q: Er der kommet flere tilmeldinger siden sæsonstart for én måned siden? 
A: Ja, der er 120 flere – der er 65 på venteliste 
Q: Forhandler man vandtider? – det er aldrig fyldt op i det offentlige 
A: Ja 


