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Hvidovre Svømmeklub – Frihedens Idrætscenter – 2650 Hvidovre 
Kontakt: 5211 0248 / 2242 5352 – www.hvsk.dk – kontor@hvsk.dk 

 
 
Bestyrelsesmøde, mandag 25. april 2022 kl. 17.30 i FIC 

Lokale Klub 2 
 
Deltagere: Mette, Maibrit, Deniz, Jeanette, Mattias, Mads, Jørn, Lotte, Gitte og 

ungdomsrepræsentanter 
 

Fraværende: Michael, Luna og Birgit 
Ordstyrer: Jeanette  
Referent: Gitte 
  

1. Godkendelse af referat fra sidste møde – ligger i Dropbox 
 • Referat kan endnu ikke læses på hjemmesiden. Alle 

bestyrelsesmedlemmer skal fremadrettet kunne tilgå referatet i 
Dropbox. Efter godkendelse lægger Birgit referatet op på klubbens 
hjemmeside.  

 
2. Nyt fra ungdomsrepræsentanterne 
 • Intet 

 
3. Nyt fra formanden 
 • Info om deltagelse i Idrætsrådets repræsentantskabsmøde, Hvidovre, 

d. 26.april kl.17.45 (vedtægtsændringer)  
o Mads Glæsner og Gitte deltager ved mødet 

• DGI - Nanna kommer d.3. maj kl.17.30 (ønsker for aftenen) 
o Nanna kommer og orienterer den nye bestyrelses om den 

proces, der hidtil har været, og derudover skal der planlægges 
endnu en workshop (helst inden sommerferien), hvor vi arbejder 
med klubbens opbygning og udvalgsstruktur 

• Orientering om undersøgelse fra DGI vedr. klubbens forskellige typer 
af ansættelser 
o DGI tilbyder mange relevante kurser og ”inviterer” klubber til 

deltagelse i forskellige undersøgelser. Senest har vi (bl.a. 
formand og enkelte ansatte) deltaget i en undersøgelse om typer 
af fastansættelser i klubben. 

• Konflikthåndtering - et tilbud fra DGI   
o Tilbud om konflikthåndtering sendt til Mads og Luna 

http://www.hvsk.dk/
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4. Nyt fra Svømmeskolen v/Luna 
 • Luna havde ikke mulighed for at deltage, da hun var ”på kanten” som 

træner 
4. Nyt fra Kontoret v/Birgit 
 • Afbud fra Birgit 
5. Nyt fra K-afdelingen v/Mads 
 • Orientering om kommende sæson  

• Vi har fået tildelt den vandtid, som vi har ansøgt 
• Kommende klubmesterskab 7. og 8. maj (+ efterfølgende klubfest) 

6. Nyt fra udvalg 
 • Stævneudvalg: 

o Gitte har afholdt møde med Katja (koordinator for official-
fordelingen) i forhold til at se ind i kommende sæson, hvor vi 
som klub skal have uddannet endnu flere officials  

7. Eventuelt 
 • DelfinCup - Luna er velkommen til at kontakte BS-medlemmer i forhold 

til hjælp på dagen 
• Gitte finder tidligere skriv om HVSK-struktur til mødet med Nanna (DGI)  

 


