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Hvidovre Svømmeklub – Frihedens Idrætscenter – 2650 Hvidovre 
Kontakt: 5211 0248 / 2242 5352 – www.hvsk.dk – kontor@hvsk.dk 

 
 
Bestyrelsesmøde, torsdag 16. september kl. 17.30 i FIC 

Lokale Klub 2. Mødet forventes at slutte kl. 21.00. 
 
Deltagere: John Holst, Peter Raagefelt, Maibrit Buurmeister, Mette Strømberg, Gitte 

Bidsted, Mads Glæsner, Mattias Carlsson, Birgit Dahl 

Fraværende: Luna Laustsen, Lars Siegumfeldt, Jens Lind, Michael Kjær Pedersen, Mie 
Bidsted Hansen, Oskar Bondo 

Ordstyrer: Maibrit 
Referent: Birgit  
  

1. Godkendelse af referat fra sidste møde – ligger i Dropbox 
  
2. Nyt fra formanden (i skriftlig form grundet fravær) 
 • Svar til journalist er fremsendt, efter flere forældre har kontaktet 

kommunen omkring vandtemperaturen på Langhøjskolen. Det er aftalt 
med kommunen, at vi fremadrettet tager dialogen med medlemmerne. 
(se mail fremsendt fra Birgit) 

o Bestyrelsen er enige om, at al kommunikation fremover foregår 
mellem svømmeklubben og kommunen. 

• Husk at få svaret på Doodle omkring arbejdslørdag. Tidspunkt ikke 
fastsat endnu, men forventes at ligge i første halvdel af dagen. 

• Ansøgning til støttepuljen er fremsendt til bestyrelsen (mail fremsendt). 
Bilag samt indstilling fra formand er sendt til bestyrelsen.  
Vi skal gerne have taget en beslutning på dette møde, så ansøgere kan 
få svar inden weekenden 
 

3. Kontoret v/Birgit 
 • Vi har haft rigtig, rigtig travlt – vi må desværre udskyde ibrugtagning af 

Planday. 
• Mattias har foreslået at betænke udvalgte af vores frivillige, som gør en 

ekstraordinær stor indsats. Bestyrelsen er enig. 
 

4. Nyt fra Svømmeskolen v/Birgit (input fra Luna) 
• Budget til: nye plader til Langhøj – hvor mange? Pris før ok 
• Ny trænings hjertestarter og pusteposer i dukke (haster til 

bassinprøver) – ok fra bestyrelsen. 

http://www.hvsk.dk/
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• Kursus til trænerne: Aqua inspirationsweekend, alle vil gerne afsted, 
det styrker de ansattes/klubbens relation og kompetencer. Det gør, vi 
ikke skal bøvle med en masse andre kurser i løbet af sæsonen, men 
at alle får en god social weekend, danner relationer til hinanden med 
masser af uddannelse, der styrker vores kompetencer.  

• Vi mangler fortsat trænere i klubben. Avisannonce – Mads? Birgit 
lægger på Instagram 

  
5. Nyt fra K-afdelingen v/Mads og Mattias 
 • 114 svømmere fordelt på 6 hold (2 på K sprint) i K-afdelingen. Højeste 

antal nogen sinde. 

• Mesterskabssæson i gang. Meget dygtige unge mennesker. 

• Mad Wave – meget succesfuldt stævne. Reminder om at folk skal 
hjælpe. 

• Mad Wave – vi ønsker en anden struktur på stævnet, så vi deler flere 
omkostninger. Mads tager møde med Mad Wave og Sportigan om 
fordeling af omkostninger. 

• Tri-hold: aftale indgået, så de svømmer her torsdag aften på tre baner 
med træner i 1½ time.  

• Svømmepakke til nye K5 børn – fælles bestilling gennem Sportigan. 
Næste år med lidt fortjeneste, er der enighed om.  

• Glade svømmere – god stemning i K-afdelingen.  
• Træningslejre – vi skal ikke have differentieret betaling. Det bliver 

meget besværligt. Kun for K1, da det er voksne mennesker.  
• Træningslejr for K2 og K3: Længden er 20 timer længere end 

sædvanligt. 
 

6. Nyt fra Kassereren v/Jens 
 • Materiale fremsendt i forgårs – punktet udgår på mødet 
  

7. Andet 
  • Falck abonnement: ca. 7000 kr. årligt – skal vi ændre det og købe egne 

kasser? Vi opsiger det – tjek kontrakten. Ønsker ikke at forny 
 

 


