
REFERAT 
 

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

 
 
Bestyrelsesmøde, tirsdag 15. november 2022 kl. 17.30 i FIC 

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

1. 

1. Nyt fra Ungdomsrepræsentanter 
• Intet nyt men tager rundt og spørger de små hold 

Nyt fra formanden 
  

• Orientering om procesarbejdet med klubbens organisering 
o Skrivelser, udvalg, vi skal have opdateret dette igen – 

prioriteringer. Ting Tager Tid ���� 
• Diverse ansøgninger og deadlines 

o Engangspuljen – vi kan søge fx samledims til søheste og 
tidtagning 

o Elite og talentpulje 
o Lokaleleje – sidstnævnte søgt.  

• Energisparetiltag 
o Kommunen har haft det oppe. Men de skruer kun en grad ned 

• Generalforsamling – dato? Find ud af hvem der er på valg 
 

2. Nyt fra Svømmeskolen v/Luna og Sofie 
 • Sofie præsenterer ny mærkebog. Birgit har hentet priser. Meget flot og 

velgennemarbejdet projekt. Bestyrelsen drøfter og beslutter 
• Aqua Inspiration: Bus forsinket, irriteret. Sov i hallen. God stemning, 

hygge.  
• AIC: Vi har fået en mail med klager. Luna holder møde med AIC 

næste uge og vil være til stede flere dage for at observere. MEN der 
er mange andre end svømmeklubben, der spiser og sviner derude. 

• Delfin Cup 26. november. Vi laver plakater. 
• Planday: Vi starter i det nye år, taler om det til julefrokost 10. 

december 

http://www.hvsk.dk/
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3. Nyt fra Kontoret v/Birgit 
 • Ukrainsk dreng tilmeldt via FritidsPas. Kommunen har skrevet på sin 

hjemmeside, man støtter op om flygtningebørn. Hvis nogen kender 
noget til børn fra fx Ukraine, så lad os endelig høre om det.  

• Mange indbetalinger i september og oktober til Langhøjskole-
svømmere. Fordeler sig som: 

• 137 x 300: 41.100 

• 27 x 600:   16.200 

• 1 x 900:          900 

• I ALT  165 ca:        58.200 

• Klubmodul fungerer ikke altid optimalt, slet ikke i ændret ny udgave. Vi 
drøfter videre med bestyrelsen, hvad vi gør. 

• Tilbud på tryk til mærkebog: Vi har modtaget tilbud, som er rigtig godt. 
Vi overvejer og vender tilbage. 

• Køber ind til trænermøde/bankospil og har forhandlet god pris med 
Keung til mad. 

4. Nyt fra K-afdelingen v/Mads 
 • Træningslejr: Alt i alt gik det godt.  

• Mesterskabssæson i gang.  

• Holdmesterskab kommende weekend. 

• Forslag til træningslejr i påsken. Nyt sted. 7 dage af sted.  

• K1 event i februar 

• Ny svømmer fra HSK, parasvømmer 11 år. Vi har brug for en ekstra 
hjælper på kanten, der er tilskud fra kommunen. 

• Planday: K-trænerne bruger det på én måde, og svømmeskolen på en 
anden – vi skal finde en fælles måde. 

7. Nyt fra Kasserer v/Jens 
 • Ca. 110 færre medlemmer på nuværende tidspunkt i forhold til sidste 

år. Regnskabet til nu ser ok ud. Budgetteret underskud 150.000 – vi 
får nok resultat lige deromkring.  Næste møde tale om kontingenter 

8. Nyt fra udvalg 
 Sponsorudvalg: Enig i at gå med SwimKing. Møde tirsdag om hvad vi skal 

tilbyde til medlemmerne.  Skifter fra Hummel til Arena. 
Luna: skal alt trænertøj ændres? Det drøftes i bestyrelsen senere på mødet. 

 


