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

Referat 
Bestyrelsesmøde tirsdag d. 10. september 2019 kl. 17.30 i FIC  

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

  
Referent: Maibrit  
Ordstyrer: Jonas 
 
Fravær: Marius (Pernille kommer muligvis senere) 
 

 
 Godkendelse af referat fra sidste møde – ligger i Dropbox 

Referat godkendt 
 

 Nyt fra formanden 
a. - Annoncering/artikel for HVSK i livsstilsmagasin sammen med Nybolig 

- TV2 har haft kontaktet HVSK omkring Danmark planter træer 
- Invitation til DGI Fundraising-kursus (Sponsorudvalget har modtaget denne) 
- Møde med FIC omkring ophør af forældreadgangskort 
- Ansættelse af Remi nogle timer på kontoret Idrætsrådet 
- Vi har fået en overdommer mere i HVSK – Benny Nybroe 
- HSK har kontaktet klubben omkring muligheden for at tilknytte endnu en overdommer til klubbens 
stævner. 

b. Diverse 
- Officials K-afdelingen Dette ”projekt” hænger stadig, senest til Mad Wave. Vi bliver nødt til at lave en 
opfølgningsmail til forældrene. Lars laver skriv ang. officials. 
 

 Kontoret v. Birgit 
a. Dropbox til Caroline og Remi? 
b. Diverse 

 
 Nyt fra K-afdelingen v. Mads og Mattias 

a. Nyt fra K-Holdene 

b. Diverse 
 

 Nyt fra Svømmeskolen v. Caroline  
Skrivelse blev omdelt. 

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

 Gennemgang af politikker i HVSK 
a. Se fremsendte bilag Jonas undersøger div muligheder ang. spørgeskema. 

Lars vender tilbage med prioriterede politikker. 
 

 Ny Revisorer for resten af 2019 
a. Hvem udfylder rollen indtil næste generalforsamling. Lars tager fat i Marius ang. om han tager den.  

b. Diverse 
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 Nyt fra vores Udvalg   
a. HR-Udvalg 

b. Stævneudvalg 

c. Svømmeudvalg  

 Eventuelt 
 

Resterende møder i 2019: Onsdag d. 23. oktober, Torsdag d. 14. november & Mandag d. 16. december  
 
Punkter til næste møde:  
 

1. Sommersvøm 
2. Waterdays. 

 
 


