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Bestyrelsesmøde, mandag 7. februar kl. 17.30 i FIC 

Lokale Klub 2. Mødet forventes at slutte kl. 21.00. 
 
Deltagere: Michael, John, Lars, Gitte, Jens, Maibrit, Mie, Oskar, Birgit 
Fraværende: Mads, Luna, Mattias, Pinar, Mette 
Ordstyrer: Maibrit 
Referent: Birgit  
  

1. Godkendelse af referat fra sidste møde – ligger i Dropbox 
  
2. Nyt fra formanden 
 • Projektet sammen med DGI skal lukkes inden generalforsamlingen 

(GF). Den nye bestyrelse kan også deltage – vi finder en dato efter GF. 
• Vi har fået tilskud fra Hvidovre Kommune til leje af baner i Taastrup, 

mens FIC har været lukket ned og under reparation. 
• Inden GF skal vi have klarhed over, hvem der fortsætter. Maibrits datter 

er tilmeldt hold igen, og derfor tager Maibrit perioden færdig. Michael 
overvejer pt. 

• Da Lars ikke genopstiller, skal der (ud over ny formand) også findes en 
ny IT-ansvarlig, som kan tage sig af klubbens mailadresser, opsætning 
mv. Der blev stillet forslag om, at Lars kan fortsætte bare med IT-delen 
– dette skal godkendes af en ny bestyrelse.  

• Der mangler to nye suppleanter, og tre medlemmer af bestyrelsen er 
på valg. Såfremt de bliver genvalgt, skal der stadig to nye ind. Lars 
udfærdiger et nyhedsbrev om, at han går af – og laver en kort 
beskrivelse af, hvad bestyrelsesarbejdet indebærer. 

  
3. Kontoret OG Svømmeskolen v/Birgit 
 • Der er indkøbt en mikroovn til kontoret, som kan benyttes af personale 

såvel som forældre, der hjælper til stævner. 
• Der er sendt over 80 rykkere ud til medlemmer, der ikke har betalt rate 

2 – de fleste har reageret positivt og har nu betalt. 
• Langhøjskolen – lukket igen fra 6. februar til og med i hvert fald 9. 

februar pga. problemer med klorpumpen. Vi forsøger at kompensere i 
forlængelse af sæsonen, men også så vidt muligt i vinterferien. 
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• Svømmeskolekoordinator gået op i tid – der blev derfor drøftet udvidede 
telefontider og telefonvagt i weekender. 

  
4. Nyt fra Ungdomsrepræsentanterne v/Mie og Oskar 
 • Der er ikke meget nyt fra holdene 

• Begge ønsker at udtræde efter GF, såfremt der kan findes nye 
kandidater 

  
5. Nyt fra K-afdelingen v/Lars (på vegne af Mads & Mattias) 
 • Der er blevet udtrykt ønske om tøj fra et bestemt firma, og det er en 

mulighed, vi kan gå videre med  
• Det er blevet drøftet, om vi kan købe billigere t-shirts til trænere – det 

er også en mulighed, vi er tæt på at få afklaret. 
  
  
 


