Referat
Bestyrelsesmøde onsdag d. 20. februar 2019 kl. 17.30 i FIC
Tilstede: Lars, Jonas, Jan, Signe, Birgit, Mads, Mattias og Stefanie

Mødet holdes i FIC ‐ Mødet forventes slut senest kl. 21:00.
Referent: Jonas
Ordstyrer: Jan
Fravær: Poul. Pernille & Jens (Susanne)

1. Godkendelse af referat fra sidste møde – er sendt ud pr. mail af Jan
2. Nyt fra formanden
a. HVSK siden sidst - Der har været møde i idrætsrådet, Med henblik på ansøgninger til kommunen..
Der er idrætshædringer 15. maj. Frist for indstilling er 18. marts.
Der er invitationer fra Dansk Svømmeunion. Der er kurser i WigroDan,
Der er årsmøde d. 26./27 maj. deadline 8. april.
b. Diverse

3. Kontoret v. Susanne/Birgit
a. Nyt fra kontoret. Der kommer et underskud på ca. kr. 40.000 i regnskabet, grundet
personalemæssige årsager. Birgit har fået sin egen hvsk mail og computer.

b. Diverse
4. Generalforsamling
a. BS Kandidater samt valg af nye revisorer?
Susanne fremlægger regnskabet. Der skal vælges 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter samt 2
revisorer.
b. Andre emner

5. Nyt fra Svømmeskolen samt K5 & K4 v. Stefanie
a. Nyt fra Svømmeskolen samt K4 & K5.
Der er kommet ny træner. Der er lidt problemer med trænerbesætning om onsdag.
Stefanie afholder MUS fra uge 9.
Hun har sammen med Susanne sendt invitationer til gamle medlemmer.
Delfin cup ‐ 23. Marts,

6. Nyt fra K1-K3 v. Mads og Mattias
a. Nyt fra K-Holdene
Der har været danske årgangsmesterskaber og det gik fint alle havde en god oplevelse. Der er bestilt bus til
Jönköping og de er klar.
Det var en fin tur til Järfalla, der var en god træningsmoral. Järfalla kunne godt tænke sig at komme til
Madwave.
b. Trænersituation. Der arbejdes på at finde 2/3 trænere til k-holdene.
c. Diverse
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7. Jubilæumsfest i Hvidovre Svømmeklub v. Signe
a. Gennemgang af drejebog (se bilag). Denne blev gennemgået.
Der mangler personer til at være tovholder på kagekonkurrence og quiz. Der gøres reklame via facebook.

8. Struktur og regler for Officials i Hvidovre Svømmeklub
a. Drøftelse af det skriv, som Jan har samlet og sendt ud.
Jan gennemgik struktur og regler, disse blev diskuteret og rette til.

9. Eventuelt
a. Næste BS møder, Torsdag d. 14. marts, Mandag d. 15. april, Tirsdag d. 14. maj og Onsdag d. 19. juni
Der blev orienteret omkring ny sponsor.
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