
REFERAT 
 

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

 
 
Bestyrelsesmøde, onsdag 17. august 2022 kl. 18.30 i FIC 

Lokale Klub 2 
 
Deltagere: Mette, Maibrit, Gitte, Deniz, Lotte, Jørn, Jeanette, Jens, Mads, Luna, Birgit 
Fraværende: Mattias, Sofie, Oskar 
Ordstyrer: Gitte 
Referent: Birgit  
  

1. Nyt fra formanden 
 • Dagsorden - opbygning - hvordan var det nu? 

o Referat sendes rundt fremover. Ændret opbygning. Kasserer 
på med personale til stede (og evt. senere). 

• Ansættelse - info  
o Luna på fuld tid. 

• Invitationer til div. (Kulturrådsmøde, dialogmøde og idrætskonference) 
o Mads tilmeldes idrætskonference. Jeanette måske samt Gitte. 

Luna tilmeldes. 
o Kulturrådsmøde 15/9 
o Dialogmøde: Gitte kontakter styrelsen for mere info 

• Forældretræning - Jacob Schubart DGI 
o Forslag om at forældre kan træne i AIC, mens børn svømmer. 

Gitte skal vende tilbage med info, så der kan komme træner 
på (DGI sørger for træner).  

• Info om arbejdet med DGI 
o Afsluttet lige før sommerferien. Klubben skal organiseres i 

udvalg. Der er arbejdet med forslag til udvalg. Procesplan 
udarbejdet. Marts 2023 skal alle udvalg være på plads. Disse 
skal skabe mere struktur. Der nedsættes en dag til det videre 
arbejde.  

• Velkomsthilsen – alle i foreningen  
o Satser på at nå det i weekenden. 

2. Nyt fra Svømmeskolen v/Luna 
 • Waterweek 

http://www.hvsk.dk/
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o Uge 26, 27 og 21, de to første uger næsten fuldt booket. Holdt 
det i FIC i år. Det gik godt, gode tilbagemeldinger.  

• Ny sæson  
o Sæson begynder på mandag, den 22. august 2022 

• Trænersituationen 
o Vi mangler 6 trænere til faste vagter, især søndag. 

Hjælpetrænere er der nok af.  
• Bassinprøver 

o Denne weekend aflyses pga. mangel på dommere. De fleste 
trænere har gældende prøver til okt/nov.  

• Bemanding i Friheden 
o Luna sender liste til Mads og videre til Sanne i FIC. 

3. Nyt fra Kontoret v/Birgit 
 • Stikprøvekontrol, Hvidovre Kommune: Vi blev udtaget til 

stikprøvekontrol vedr. medlemstilskud. Har sendt flere og lange lister. 
Mail tirsdag med teksten: Det hele er kigget igennem, puha en 
ordentlig omgang 😊😊 Men I kan nu betragte stikprøvekontrollen som 
godkendt… 

• Medlemmer pr. dags dato: 1346 (samme tid sidste år: 1643) = -300 
• Lidt markedsføring: opslag lagt ud på Instagram og Facebook for at 

reklamere for vores vandskrækhold. Har ydermere lagt opslag ud om 
kampagnen, der kørte tidligere på året – at mange danskere mangler 
færdigheder inden for svømning. Forslag modtages til evt. yderligere 
opslag. Vi arbejder på at markedsføre os yderligere i Valby, Rødovre, 
Brøndby, Frederiksberg mv.  

• Årshjul – eller rettere kalender. Er i fuld gang – skal bruge input.  
• Mail om handicaptiltag – vi får allerede tilskud 
• Gavefabrikken – julegaver? 
• Mail med tilbud om gdpr – vi er dækket ind. 
• Printer virker ikke, efter vi opsagde internet. Vi går tilbage til egen 

router. 

4. Nyt fra K-afdelingen v/Mads 
 • Er begyndt at bruge Planday til vores timelønnede. Har holdt møde 

med trænerne om det, og vagter er lagt ind. Systemet virker 
supergodt, der kan hentes meget data og statistik. 

• Ønske om gardiner i svømmehallen: Der bliver formentlig sat slør på 
flere af vinduerne. 

• Tilmeldinger ok til alle hold. Ny fra anden klub, flere af dem vil være 
godt for os. 92 medlemmer i alt i K-afdelingen. 

• Det nye K-Sprint hold får egne træninger, i starten med K1. 
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• Sebastian vil gerne fortsætte, men afhængig af skema på studie.  

• Gode trænere på K4 og K5. Styr på stævner mv. på de små hold. 

• Styrkelokale, mødet gik godt. Vi holder vores tider tirsdag og torsdag. 
Har derudover fået lørdagstider.  

• Kammeratskabsweekend: 70 svømmere tilmeldt. 

• Flere forældremøder afviklet. Peter Skousen deltager på et 
kommende og fortæller om stævner. Hvidovre Grand Challenge: går 
lidt trægt med tilmeldinger. 

• Træningslejr.  

7. Nyt fra Kasserer v/Jens 
 • Udgangen af maj: nået halvvejs i kontingentindbetalinger i forhold til 

budget. Næste måned får vi flere tal. 

• 1. halvår ser ok ud over hele linjen. 

8. Nyt fra udvalg 
 Jeanette: Aqua inspiration camp kunne være en idé at søge til. Man kan søge 

mange ting hos DGI.  
Møde med Mark fra Arena. Forslag til aftale på hjemmeside. Aftale med 
Arena gennem SwimKing. 

 


