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Referat 
Bestyrelsesmøde mandag d. 12. august 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: Jonas 
Ordstyrer: Marius 
 
Fravær: Pernille, Caroline og Kenneth (Jens kommer senere) 
 

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

Referatet blev godkendt 
 

2. Nyt fra formanden 
a. HVSK siden sidst 

 
- Sponsorudvalg 
Der er blevet nedsat et udvalg bestående af forældre til børn fra k-afdelingen, de har opstart i løbet af 
august. 
- DGI - Tiltræk flere voksne til svømning 
 
- Nye sponsorer for 2019 er kommet på plads 
Vi har fået Mad Wave, Restaurant Halvleg, Sportigan København og DBS nedbrydning. Disse skal 
være på vores klubtøj. Der kommer tasker til K1.   
- Idrætsrådet 
Der kommer et formands-netværksmøde i region Sydsjælland i september,  
 

b. Diverse 
- Gennemgang af politikker i klubben 
Vi skal i løbet af året gennemgå klubbens politikker. 

 
3. Kontoret v. Birgit 

a. Nyt fra kontoret 
 Der er blevet tjekket op på hvem der har nøgler. 
 

b. Diverse 
 

 
4. Nyt fra K-afdelingen v. Jan 

a. Nyt fra K-Holdene 
Alle K-hold har fået en ansvarlig træner. 
Der er blevet oprettet en Facebookgruppe til køb og salg af brugt svømmeudstyr. 
Træningslejre i uge 42 -  
K1 skal til Cypern, tilmelding senest d. 31. aug. 
K2 og K3 skal til Brønderslev  
K4 og K5 skal afholde træningslejr i Hvidovre  
Kammeratskabsweekend ved Arresø er på plads, der er meldt ud hvordan fordelingen af børn bliver. 
K4 - får mere dryland tirsdag og torsdag. 
Der er planlagt forældremøder for K-holdene  
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Mads kører samtaler med K1 -  
Anders Skousen bliver Master træner 
 

b. Diverse 
 

 
5. Nyt fra Svømmeskolen v. Caroline (Jan og Birgit) 

Det blev diskuteret hvor, hvem og hvordan vi opbevarer vores informationer fra svømmeskolen. 

Det blev diskuteret, hvordan vi kan bruge de K-svømmere, der gerne vil tage undervisning i svømmeskolen.  

Det virker til, at de sidste brikker er ved at falde på plads angående trænerbesætning til den kommende 
sæson. 

Der blev drøftet hvordan vi forholder os til aflysninger af svømmeundervisningen. 

 
Vi sender personalet hjem, og fortsætter med den resterende dagsorden i bestyrelsen 
 

6. Nyt fra Revisoren v. Kenneth (punktet tages hurtigt, da Kenneth stadig har ferie) 
a. Nyt omkring økonomi 

Intet nyt 
b. Diverse 

 

7. Nyt fra vores Udvalg   
a. HR-Udvalg 

Intet nyt  
b. Stævneudvalg 

Det ser positivt ud med Mad Wave cup - der er flere forhåndstilmeldinger end sidste år. 
Præmier - der uddeles gavekort til brug i Mad Wave boden. 
Medley Cup, her er der også mange tilmeldinger 
Venskabsstævner afholdes med Roskilde, Glostrup, Vest-Brøndby 
X-mas forbliver  
Hvidovre Grand Prix afholdes ikke 

 
c. Svømmeudvalg 

  

8. Eventuelt 
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