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Dagsorden 
Bestyrelsesmøde torsdag d. 28. november 2019 kl. 18.00 i FIC  

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

  
Referent: Jens 
Ordstyrer: Jens 
 
Fravær: Jan, Jonas, Mattias 
 

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

 
 

2. Kontoret v. Birgit 
a. Nyt fra kontoret  
b. Diverse 

Referat,  
• Problemer med Langhøj, vi skal have brugergruppemøde med de ansvarlige fra kommunen. Birgit har fået fat 

i den rigtige kontakt i Kommunen.  
• Julefrokost i januar 2020 for trænere, bruger betaling på 50% af kuvertpris er sat til 150,- kr. Birgit vil gerne 

håndtere tilmelding.  
• Uddannelse babysvømning, vi siger ja til et kursus til en instruktør.  
• Vil gerne oprette et yderligere hold for handicap børn, vandtid kan blive problemet.   

 
 

3. Nyt fra K-afdelingen v. Mads og Mattias 
a. Nyt fra K-Holdene 
b. Diverse 

• Stor succes for K-afdelingen til DM, en bronze medalje til Senior DM. 
• Stor succes at have en behandler med til DM, vil gerne bruge dette fremover. 
• Pipeline ser også fornuftig ud 
• Vi har fået en svømmer inviteret til deltagelse i B-landshold (udgift ca. 1000 kr. i første omgang). Mads og 

Mattias foreslår, at HVSK betaler 60% og 40% i egenbetaling. 
• HPT Italien til januar, vi kan tage 7 svømmere med.  
• Uge 7 træningslejr i Tåstrup for K1 
• Opdatering af HVSK hjemmesiden er et ønske 
• Mattias og Mads vil gerne have en erstatning for hjælpetræner om mandagen   

 
4. Nyt fra Svømmeskolen v. Remi & Birgit 

a. Nyt fra K-Holdene 
b. Diverse 

• Aqua camp i uge 7, svømmehal og gymnastiksal, åben for alle aldre og hold, vi har 60 pladser.  
• Aqua camp i sommerferien er under overvejelse uge 27+28 og 32 
• Svøm & Leg i Avedøre, det var en succes.  
• TRI-svømning, vores tri-hold er startet godt op. 
• Remi følger op på grundkursus modul 2  
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5. Budget 2020 v. Marius og Jens 
 

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

• Oplæg til budget godkendes i første opgang 

6. Eventuelt 
 
Resterende møde i 2019: Mandag d. 16. december – flyttes til januar. 
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