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REFERAT: Bestyrelsesmøde onsdag d. 19. juni 2019 i FIC  
 
Til stede: Lars, Jonas, Jan, Kenneth, Pernille, Marius, Maibrit, Birgit, Caroline, Mads og Mattias 
Fraværende: Jens 

 
  
Referent: Jan 
Ordstyrer: Kenneth 
 
 
Godkendelse af referat fra sidste møde – Ligger i Dropbox 

- Ingen kommentarer 

 

 

Nyt fra formanden 

- HVSK siden sidst 

o Vi er blevet tildelt 25.000 kr. fra Elitepuljen. Dette har vi opfølgningsmøde omkring mandag d. 24. 

juni 2019. 

- Trænermøde med Svømmeskolen og K-Hold 

o 48 fremmødte, god stemning, både netop afsluttede sæson, kommende sæson, status på 

bassinprøver og førstehjælp blev snakket igennem 

 HVSK deltager ikke i AQUA-inspiration i Esbjerg i 2019, vi laver vores eget i år 

- Caroline har fået IT udstyr, mail og telefon 

- Klubmesterskaber og klubfest gennemført planmæssigt 

- Som et tilbud for de svømmere, som måtte tage et skoleophold i udlandet for at svømme, tilbyder 
Hvidovre Svømmeklub følgende: 

Hvidovre Svømmeklub tilbyder at dække 1 stk. flybillet T/R, for den svømmer, som er på skoleophold i 
udlandet, og som i forbindelse med danske mesterskaber eller danske holdmesterskaber ønsker at stille 

op for Hvidovre Svømmeklub. 
For at opnå dette skal svømmeren betale 1 års kontingent til Hvidovre Svømmeklub. 
Der tilbydes altså 1 rejse pr. år, og klubben tilbyder at dække beløbet til en flybillet som ca. svarer til 1 
års fuldt kontingent. (Der refunderes fx ikke 1. klasses billetter). 
Dette tilbud gælder alle svømmere fra det bedste hold i HVSK.  

 
Billetten tilbydes kun i forbindelse med danske mesterskaber eller danske holdmesterskaber. 
  

- Diverse politikker i klubben skal gennemgås og opdateres 

 
Kontoret v. Birgit 
Svømmeskolen: 

- 6 nye hjælpetrænere 

- WaterDays via DGI, næsten udsolgt 

o Skal vi selv overtage det fra næste år eller fortsætte via DGI? 

- Sommersvøm har stadig ledige pladser, men det begynder at hjælpe, efter det er blevet tilbudt som 

erstatningssvøm. 

- Førstehjælp og Bassinprøver er der ved at være styr på 

- Kommunen har kontaktet os og spurgt, om vi har kønsopdelt svømning 

o Det har vi ikke i HVSK og påtænker heller ikke at indføre det 
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Nyt fra kontoret  
- Julegaver via Gavefabrikken, 300 kr. godkendt 

- HUSK at rydde op på kontoret efter stævnerne 

- Der har været afholdt møde med PlanDay 

o Det er godt men dyrt (ca. 1900 kr. pr. mdr.) 

o Birgit ser på om der er andre muligheder eller om klubmodul kan hjælpe 

- Fritidspas via kommunen 

o Pulje på 200.000 kr. 

o HVSK havde allerede 14 henvendelser dag 1 

- Rengøring på kontoret ændret, så der kun tømmes skraldespand en gang pr. uge 

- LogBuy – skal det tilbydes trænere mv. – 400 kr. pr. mdr. 

o Nej ikke i denne omgang 

- Birgit har været på Bluegarden kursus 

o Vi kan ikke lave lønsedler til medarbejdere under 15 år 

 Ikke noget nyt problem, men vi skal have en proces op, så vi kan løse det 

o Bluegarden har en app, som hedder smartløn 

 Gratis at få men det koster 1200 kr. at få konsulent ud og forklare 

 Birgit henter og tester, måske den kan det samme som PlanDay 

o Bluegarden kan arkivere dokumenter, kontrakter mv  

 Besluttet vi beholder i Dropbox, men at der skal ryddes op dér 

o Bluegarden har skabeloner for næsten alt, inkl. personalehåndbog. 

- Codan har kontaktet omkring forsikring 

o Nej tak, vi har rigeligt 

- Fri telefon, multimedieskat – bortfalder 01-01-2020 

 

Nyt fra K-afdelingen v. Mads og Mattias 
- Nyt fra K-Holdene 

o K3+K4 er stoppet med træning 

o K2 stopper efter DM-Å 

o K1 stopper 8. juli 

- Status for nye trænere til Masters og K5 mv. 

o Anders Skousen (+ Jan) træner for Masters 

o Der arbejdes på træner for K5, der har været en kandidat til samtale, som vil passe rigtig godt 

ind. 

 Forventer at det lykkes, og hun kan starte som K5 træner efter ferien 

 Ellers må vi lave en plan B, for K5 SKAL op og køre igen 

- Mie Bidsted og Mads Lind bliver nye hjælpetrænere i K-afdelingen 

- Diverse 

o Vi fortsætter med at benytte Taastrup til langbanetræning 

o Holdbeskrivelser er ved at blive opdateret 

 Herunder regler for fremmøde procent og konsekvenser 

 Lars laver i samarbejde med Mads og Mattias et oplæg 

o Forventet fremmøde procent pr. hold 

o ”Frafald af træningslejr tilskud” fremmøde procent pr. hold 

- Sponsorudvalg? 

o Nogle k-forældre forespørger til et udvalg og/eller mulighed for at søge sponsorer til HVSK 

 De skal kontakte Lars 

o Lars har været til møde hos Køge Svømmeklub, som har en masse super godt materiale, vi gerne 

må få, og han vil kontakte dem for at få det tilsendt. 
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Svømmeskolen v. Caroline 
-  Caroline har været rundt i endnu flere steder i klubben og blevet præsenteret 

- 15.08.19 er der træner-opstartsmøde 

- Har lavet forslag til kundskabsliste, som trænere kan følge pr. hold, som skal afsluttes med diplom ved 

afslutning af sæson 

- Der skal være løbende ”audition” til K5 hen over sæsonen 

- Vi mangler baby-trænere – foreslår at skrive rundt til k-forældrene og høre om nogen der har lyst/tid. 

 

Nyt fra Revisoren v. Kenneth 
- Økonomi gennemgået 

- Kvist revision valgt som ekstern revisor 

Nyt fra vores Udvalg   
- HR-Udvalg 

o Se øvrige punkter 

- Stævneudvalg 

o Grand Prix 2020 aflyses, resten følger planen 

- Svømmeudvalg  

o Udsættes til næste sæson 

Eventuelt 
-  Datoer for BS møder i 2. halvår af 2019 

o Mandag d. 12. august 

o Tirsdag d. 10. september 

o Onsdag d. 23. oktober 

o Torsdag d. 14. november 

o Mandag d. 16. december 

- Klubmesterskaber 2020 

o Skal det stadig være over 4 dage eller ændres til nyt format, evt. i én weekend? 

http://www.hvsk.dk/
mailto:kontor@hvsk.dk

