
 

 

Navn på udvalg: Svømmeudvalget 

Formålet med udvalg: 
 
Svømmeudvalget i Holbæk Svømme Klub har ansvar for udvikling, drift og ”output” i 
Konkurrenceafdelingen i tråd med Holbæk Svømme Klubs værdier og den Sportslige plan. 
 
Bestyrelsen i Holbæk Svømmeklub har ansvar for ”input” til konkurrenceafdelingen, dvs. fastlæggelse af 
budget, fastsættelse af kontingent og egenbetaling, årlige forhandling af sæsonens vandtid med Holbæk 
Kommune/Holbæk Sportsby. 
 
Cheftræner ansættes af Bestyrelsen og har personalemæssig reference til formanden. Ansættelse af 
fuldtidsansatte assisterende trænere i konkurrenceafdelingen sker i samspil mellem Cheftræneren, 
Svømmeudvalget og Bestyrelsen. Øvrige trænere ansættes af Cheftræneren og alle trænere tilknyttet 
Konkurrenceafdelingen refererer personalemæssigt til Cheftræneren (MUS, GRUS mv.). 
 

Opgaver, aktiviteter og møder i udvalget: 
 
Disponering af vandtid til de enkelte konkurrencehold efter indstilling fra Cheftræneren. 
 
Planlægning af aktiviteter i Konkurrenceafdelingen, herunder stævner, træningslejre, jule- og 
sommerafslutning. Planlægningen omfatter den administrative oprettelse af events i klubmodulet, 
udsendelse af invitationer og booking af ophold i forbindelse med træningsfaciliteter. 
 
Bestyrelsen sigter efter at svømmeudvalget har budgetansvar for Konkurrenceafdelingens budget. 
Forudsætninger for dette planlægges at være på plads fra sæson 21/22. 
 
Officialsoverblik, herunder planlægning, registrering og rekruttering af forældrefrivillige til 
dommerfunktioner i forbindelse med stævner. Formidling om nye frivillige til svømmeskolelederen, så 
der kan indhentes børneattester. 
 
Kommunikation til forældrene om Konkurrenceafdelingens aktiviteter, herunder forældremøder. 
 
Udvalget mødes den første torsdag i alle måneder fra 17.00-19.00 i Holbæk Sportsby. 
 
Imellem svømmeudvalgsmøder løses opgaver efter aftale i omfang ca. 10 timer om måneden. 
 
 
Kontakter: 
Svømmeskolen 
Bestyrelsen for Holbæk Svømme Klub 
Stævneudvalget 
Mentorudvalget 
Dansk Svømmeunion 
 

Medlemmer af udvalget (inkl. E-mail): Udvalget består af en forældrekreds, som mindst dækker holdene i 
Konkurrenceafdelingen samt 2 trænere. 
Michael Hinge (mh@swimhsk.dk) 
Jakob Schmidt (jakobluna@hotmail.com) 
Mette Arneskov (marneskov@me.com) 
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Christian Pedersen (hcp3431@gmail.com) 
Lars Krog (teamravnen@hotmail.dk) 
Maria Hamilton Brown (brown@swimhsk.dk) 

Kontaktperson i udvalget: Maria Hamilton Brown (brown@swimhsk.dk) 

Referenceperson i Bestyrelsen eller Svømmeudvalget: Maria Hamilton Brown (brown@swimhsk.dk) 

Dato for seneste opdatering: 4. februar 2021 
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