
1 Godkendelse af referat 

OK 

2 Nyt fra Formanden 

a) Intet nyt – Nøgler fået fra Gunnar 

Gunnar er fratrådt fra HVSK, løn afsluttet 

b) - Ny computer til Susanne 

- Og andet IT udstyr – 2 evt. 3 nye maskiner 

l Printer har fået service 

c) - Puljer ny tribune 

- Nye banetov? 

- Engangspuljen ikke hørt noget 

d) 17-jan forenings liv – tilmelding til Lars 

3 Kontor 

- Printer har fået service 

- Regning for nye medaljer ikke kommet, håber at den kommer i 18 ellers periodiseres 

regning 

- 20 Nye ure og 10 fløjter købt 

- APV gennemgået – Slettes på hjemmeside 

- Aresø booket 

- Forsikring flyttes til Tryg 

- Friheden booket til jubilæum 

- Ansatte gennemgået, der mangler enkelte basinprøver 

- Raten tilpasse den resterende sæson for svømmeskolen 

- Børneattester givet til trænerne 

4-9 Nyt fra K1-5 

- K1 + 2 er fuld 

- K3 7 svømmere efter nytår 

- K4/5 udvides 

Der rekrutteres yderligere til K5 

K3 må gerne svømme venskabstævner og Medly cup. 

Mere mix på stævnekalender. 

Aftalt at ny holdebeskrivelse lægges ud på hjemmeside. 

K-sprint funger fint på K1 virke ikke på K2. 

K2 enten Dream team eller K2 



Kontingent ændres iht. Mads/Susannes oplæg 

Langbane Tåstrup håber vi sker. 

Træning i Julen er lagt fast 

Vi bruger Judo hal i Avedøre 

To ture planlagt 

- Italien (HPT) 2-6 jan 7 svømmere + Stef og Mads 

Svømmere betaler flybilletter 

- Stokholm open 11-15 apr (HPT) 3 svømmere + Mathias 

Udenlandsk stævne tilbydes til juniorerne + senior (K1) i slut juni. 

Ingen træningslejer for K i påsken. 

Trænings lejer uge 7 K1 Stokholm og de kommer her i april. 

K2 evt. Jönköping 

Stævne kalender er sendt til Alice. 

Sæson plan sendes ud fremadrettet. 

5. Jubilæum 

 Fastlagt til fredag 22 marts – Lille friheden 16-20 

 Svømmeskolen markerer jubilæet ved delfin Cup 23. marts 

 K-hold laver selv arrangement. 

 Middag for personale Jan (150 stk) 

Budget 70.000 godkendt 

 Susanne søger kommunen om støtte 

 Jan tager kon takt til Hvidovre avis 

10. evt 

a) Julearrangement d. 18. dec 

- Tilbagemelding at det positivt med noget nyt. 

- Trænere tænker at uddele nåle ud flere gange om året mere end bare afsluninger?. 

- Uddeling af badehætter. 

6. HR udvalg 



 Susanne – der er slået ny stilling op, vi har fået flere ansøgninger. 

Lidt flere ansøgere vil vi gerne have inden vi holder samtaler, vi kigger efter den bedste 

kandidat.  

  

7. Official 

 Det blev drøftet om der skulle være sanktion mulighed – 1 stævne pr halvår + 

klubmesterskab? 

 Skal vi have en venskabsklub i Jylland vi kan dele official opgaver med til nationale stævner?  

 Ny struktur 4 stævnedage meldes ind hvert halvår: 

- K5 Min modul 1 ved indgangen til andet år 

- K4 min 1 modul 2 inden for første halv sæson 

- K3-1 Oprykning til K3 kræver modul 2, der kan komme anmodning efter behov om 

special moduler 

 Desuden blev det drøftet uden beslutning: 

- Skal der være sanktion mulighed – 1 stævne pr halvår + klubmesterskab? 

- Skal vi have en venskabsklub i Jylland vi kan dele official opgaver med til nationale 

stævnere? 

- Man behøver ikke være official til egne børns stævner, men må jo gerne 

8. Egne stævner 

 Det har været en kæmpe psykes, overskud på seneste stævne ca. DKK 80.000 

 

 

 


