
REFERAT 
 

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

 
 
Bestyrelsesmøde, onsdag 11. januar 2023 kl. 17.30 i FIC 

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

1. 

1. Nyt fra Ungdomsrepræsentanter 
• Ingen til stede 

Nyt fra formanden 
 • Dialogmøde med formanden for kultur- og Fritidsudvalget 

o Nyt møde, da vi ikke var med tidligere. Aktuelt at drøfte hele 
svømmeklubbens kommunikation med halinspektør, da den 
har været under al kritik, selv om der er undskyldt 
efterfølgende (saunasagen). 

• DGI har inviteret til inspirationsdag for bestyrelsesmedlemmer, 
februar, heldagsarrangement. 

• GF 22. april i Svøm DK, hvor interesserede kan deltage 
• Official skrivelse: om at forældre skal deltage som official, 

konsekvenser kan blive, hvis man ikke gør noget: at svømmer ikke 
kan deltage, og at vi ikke kan stille med egne stævner 

2. Nyt fra Svømmeskolen v/Luna  
 • Godt trænermøde i december 

• Planday fra 16. januar 
• Mangler trænere igen. Måske søndagstillæg? 
• Winter Week, pt. 32 tilmeldte. For alle – også ikke-medlemmer! 

3. Nyt fra Kontoret v/Birgit 

•  • Søgt éngangspuljen 10/1, to ting til svømmeskolen: aqua worm 
samlestykker plus pull buoys  

• Har sendt rykker for rate 2 til 101 personer – indbetaling 15. januar, 
ellers én rykker mere – og så ud! 

http://www.hvsk.dk/
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• Der skal søges vand- og haltider inden 15. februar. Åbent nu for 
tilmeldinger 

• Lægge ud på hjemmeside med GF – hvem genopstiller? Vil lægge 
opslag ud på hjemmesiden (4 uger før) 

• Møde med kommunen/FritidsPas. Her blev det nævnt, at forældre, der 
ikke har råd til kontingent (i floorball klubben), aftaler 3 x official-tjans 
(lignende). Altså hjælpe foreningen 3 gange med noget. 

• Nyt opslag om FritidsPas på Insta og Facebook (”har du betalt i 
fredags, kan du sagtens søge og få refusion, hvis du opfylder 
kravene”) om Fritidspas i Hvidovre Kommune 

4. Nyt fra K-afdelingen v/Mads 
 • Vi har modtaget tilskud fra talent- og elitepuljen. 

• SwimKing i gang med at lave udstyrspakke, som kan købes på 
hjemmeside 

• Vil gerne deltage i dialogmøde 

7. Nyt fra Kasserer v/Jens 
 • Forventet underskud i 2022 

8. Nyt fra udvalg 
 Sponsorudvalg:  

• Svømmepakker 

• Klubkollektion – solgt for 20.000 (mindre end sædvanligt) 

• Ellers intet nyt fra sponsorudvalget 
 

 

https://www.hvidovre.dk/kultur-og-fritid/stotte-og-tilskudsmuligheder/fritidspas/

