Referat

Bestyrelsesmøde tirsdag d. 14. maj 2019 kl. 17.30 i FIC

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

1. Godkendelse af referat fra sidste møde – ligger i Dropbox
Referat godkendt

2. Nyt fra formanden
a. HVSK siden sidst,
b. Præsentation af svømmeskoleleder Caroline Lindborg og præsentation af bestyrelsen.
c. Den 15. maj beslutter idrætsrådet i Hvidovre Kommune fordelingen af elitepuljen.
d. Orientering fra generalforsamlingen i Dansk Svømmeforbund, der blev blandt andet et klimaværktøj
til klubberne.

e. I forbindelse med Netværksmøde for formænd d. 8. maj i Køge var emnet " Hvad vil man med
f.

sponsorer i klubben”, Køge har stor succes med dette. HVSK vil få tilsendt Køges materiale til
inspiration.
Møde med Kommunen omkring tilskud og regler d. 16. maj (Kontoret og Kenneth deltager også)

3. Kontoret v. Birgit
a. Nyt fra kontoret
b. Der vil blive tilbudt sommersvøm til de medlemmer, der har henvendt sig i forbindelse med mange
aflysninger af deres hold.

c. Der startes op på næste års tilmeldinger, ligeledes er 3 nye svømmetrænere, Luca, Emma, Marius
kommet til.

d. Vi har haft en forespørgsel på svømmetræning som privat undervisning, vi henviser til sommer
svømning som vores tilbud på dette.

e. Der er modtaget 3.500 kr. til sommersvømning i tilskud.
f. Julegaver til fast personale og alle timelønnede trænere er vedtaget.
4. Nyt fra K1-K3 v. Mads og Mattias
a. Stævne i Farum og Medley Cup i HVSK er gået rigtig godt.
b. Der er træningslejr i Kalundborg.
c. Vi skal have ny træner til K5. Der er en intern kandidat i klubben, Mattias og Mads tager en snak med
kandidaten.
d. Vi er begyndt at opnå væsentligt bedre resultater / medaljer til stævner på K2 og K1.
e. Der er ingen permanent løsning på en Master træner.
f. Årets hædringer i Hvidovre Kommune er den 15. maj.
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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 ansættelsesudvalget
a. Ingen ansættelser.
7. Nyt fra Revisoren v. Kenneth
a. Gennemgang af regnskab for april.
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 – ingen bemærkninger
b. Stævneudvalg Medley Cup kører godt, der er rigtig mange tilmeldinger.
c. Svømmeudvalg har haft møde, er ved at blive startet op igen.
d. Planer om at gennemgå beskrivelserne på website. Starter med K-hold – beskrivelser sammen med
Mads og Mattias.

9. Eventuelt
a. Næste BS møder, onsdag den 19. juni.

Side 2 af 2
Hvidovre Svømmeklub – Frihedens Idrætscenter – 2650 Hvidovre
Kontakt: 3678 1248 – www.hvsk.dk – kontor@hvsk.dk

