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Referat 
Bestyrelsesmøde tirsdag d. 23. april 2019 kl. 17.30 i FIC  

 
Til: Lars, Jens, Jonas, Jan, Kenneth, Pernille, Marius, Maibrit, Birgit, Mads og Mattias 
 
Mødet holdes i FIC Klub 2 - Mødet forventes slut senest kl. 21:00.  
 

  
Referent: Marius 
Ordstyrer: Jonas 
 
Fravær:  
 

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

Referat godkendt 
 

2. Nyt fra formanden 
a. HVSK siden sidst 

- Ansættelsessamtaler er i gang med 4 gode kandidater.  
- Kontaktet af Intersport/Teamsport omkring muligt samarbejde med HVSK. Muligheden er stadig 
åben. 
 

b. Diverse 
- Møde i Idrætsrådet i Hvidovre onsdag. d. 24. april i FIC 
- Generalforsamling i Dansk Svømmeforbund d. 26.-27. april i Brøndby 
- Netværksmøde for formænd d. 8. maj i Køge, emne sponsorater. 
- Møde med Kommunen omkring tilskud og regler d. 16. maj (Kontoret og Kenneth deltager også) 
 

3. Kontoret v. Birgit 
a. Nyt fra kontoret  
b. Vigtigt at stævner bliver meldt ud til svømmeskole og eventuelt tænke i alternativ træningstid. 
c. Ny svømmeskoleleder deltager i svømmehallernes brugerråd. 
d. Nyt internet på vej til svømmehallen, som mulig erstatning til HVSK internet. Afventer og ser om det 

virker. Giver måske også mulighed for livetiming.  
e. Mobilabonnement flyttes fra september og fastnet bliver afløst af en mobiltelefon. 
f. Pernille, Kenneth og Birgit undersøger markedet for løn/time App.  

 
4. Nyt fra K1-K3 v. Mads og Mattias 

a. Danish open gik godt med mange personlige rekorder, og klubben fik sin første medalje til dette 
stævne. Stockholm Open gav god erfaring til de deltagende svømmere. 

b. Træningslejr blev afholdt med stor succes.  
c. Magnus Westermann stopper, og hans timer bliver erstattet af Mikkel, Amalie, og Rebecca 
d. Ingen endelig trænerløsning på plads for Masters hold 
e. Der søges løbende flere trænere til svømmeskolen. Muligt at et bestyrelsesmedlem deltager i 

samtalerne. 
f. Søger at lave en god sæsonafslutning med en weekend i DK, som passer ind med svømmernes 

eksamener etc.  
g. Forslag om at afholde foredrag for børn og forældre omkring korrekt kost i forbindelse med svømning. 
h. Sammenhængende stævnebudget fremlagt. Tog kan overvejes som alternativ og billigere transport. 
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5. Nyt omkring Sponsor v. Jan 
a. Aftalen fortsætter som hidtil med Svømmespecialisten.  
b. Forsætter dialog med Mad Wave omkring sponsoraftale, materialepenge og rabat. 
c. Restaurant halvleg kan levere mad til stævne, mod at få navn på T-shirts.  

6. Status omkring ny leder af Svømmeskolen v. ansættelsesudvalget 
a. Status omkring kandidater. 

7. Nyt fra Revisoren v. Kenneth 
a. Gennemgang af regnskab for Q1.  
b. Månedlig regnskab deles med bestyrelsen 
c. Afventer tilbud fra ekstern revisor. Kontakt med to lokale revisorer. 

8. Nyt fra vores Udvalg   
a. HR-Udvalg – Fokus på rekruttering  
b. Stævneudvalg – Manglende ekstern tilmelding til Hvidovre Grand Prix. Trænerne kontakter øvrige 

klubber. Alternativ løsning at afkorte stævnet til en enkelt dag. Ny status efter deadline den 23. april. 
Medley stævne koncept forsætter til næste sæson.  

c. Svømmeudvalg har haft møde. Planer om at gennemgå beskrivelserne på website. Starter med K-
hold beskrivelser sammen med Mads og Mattias. 

9. Eventuelt 
a. Næste BS møder, Tirsdag d. 14. maj og Onsdag d. 19. juni 
b. Birgit har foreslået, at der kigges på et nyt logo til HVSK.  
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