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Hvidovre Svømmeklub – Frihedens Idrætscenter – 2650 Hvidovre 
Kontakt: 3678 1248 – www.hvsk.dk – kontor@hvsk.dk 

Referat  
Bestyrelsesmøde torsdag d. 14. marts 2019 kl. 17.30 i FIC  

 
Til: Lars, Jens, Jonas, Jan, Kenneth, Pernille, Signe, Marius, Maibrit, Birgit, Mads, Mattias og Stefanie 
 
Mødet holdes i FIC - Mødet forventes slut senest kl. 21:00.  
 

Referent: Jens – Ordstyrer: Signe 
Fravær: Pernille & Jonas (Mads kommer senere) 
 

 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde – Ligger i Dropbox 

Referatet godkendes 
 

2. Nyt fra formanden 
a. HVSK siden sidst, diverse info omkring indstillinger til årets idrætspriser, vi har fået sendt vores 

ansøgning til elitepuljen i Hvidovre Kommune. 
b. Diverse, æresmedlemmer: I har mulighed for at indstille forslag til æresmedlemmer til Lars 

Siegumfeldt indtil tirsdag 19/3. 
 

3. Kontoret v. Birgit 
a. Nyt fra kontoret, LinkedIn – husk at linke til vores nye profil. 
b. Diverse 

 
4. Ny ekstern Revisor til HVSK samt ”Løn App” 

a. Vi skal have fundet en ny ekstern revisor, vores nuværende revisor er gået på pension, og vi skal 
derfor bruge en ny. Kenneth ser på mulige kandidater.   

b. Muligheder for ”Løn App” til de timelønnede medarbejdere, kontoret ved Birgit undersøger de 
muligheder, der er for at anvende en App til løn registrering for timelønnede trænere. Birgit spørger 
Signe til erfaringer med App.   

5. Nyt fra Svømmeskolen v. Stefanie 
a. Nyt fra Svømmeskolen. Nye zoomers til svømmeskolen, Stefanie har indhentet priser og 

spørger skolerne og hallerne om, hvor meget de ønsker at dække. 
b. Diverse 

6. Nyt fra K1-K3 v. Mads og Mattias 
a. Nyt fra K-holdene, langbane sæsonen er startet godt, og svømmerne har svømmet mange personlige 

rekorder. 

b. Diverse 
 

7. Jubilæumsfest i Hvidovre Svømmeklub v. Signe 

a. Seneste nyt, gennemgang af status på Jubilæumsfesten. 

8. Nyt fra diverse Udvalg   
a. Gennemgang af udvalg samt evt. valg af medlemmer, Jan gennemgik mulig ny sponsoraftale, vi 

aftalte et fast sponsorat pr. år og ambassadør aftale til enkelte svømmere  

9. Eventuelt 
a. Næste BS møder: mandag d. 15. april, tirsdag d. 14. maj og onsdag d. 19. juni 

b. Oversigt over trænertimer  


