Referat
Bestyrelsesmøde onsdag d. 7. november 2018 kl. 17.30 i FIC
Til: Lars, Jens, Jonas, Jan, Pernille, Signe, Susanne, Mads, Mattias og Stefanie

Mødet holdes i FIC - Mødet forventes slut senest kl. 21:00.
Referent: Jonas
Ordstyrer: Signe
Fravær: Jens, Poul, Mads & Mattias (Til Junior DM)

1. Godkendelse af referat fra sidste møde – er sendt ud pr. mail
Referat er godkendt

2. Nyt fra formanden
a. HVSK siden sidst.
Vi fik en mundtlig orientering.

b. Møde i Idrætsrådet.
Der var møde angående kommende ansøgninger. Der afholdes møde med idrætsrådet i
indeværende år omkring ansøgninger.
c. Sponsorer i HVSK fremadrettet?
Vi har diskuteret emnet, og det blev besluttet at vi fremadrettet skal arbejde med dette.
d. Diverse.

3. Kontoret v. Susanne
a. Nyt fra kontoret. Kontingentraten er blevet nedsat efter efterårsferien. APV skal på plads.
4. Nyt fra K5 & K4 v. Stefanie
a. Oplæg fra Stefanie omkring K4+k5+ekstra svømmeskole timer.
Stefanie fremlagde tanker og planer for K4+K5 og svømmeskole.
5. Jubilæumsfest i Hvidovre Svømmeklub v. Signe
a. Gennemgang og snak omkring det opdaterede materiale, som Signe har sendt ud.
Der blev diskuteret og udvekslet synspunkter, der arbejdes fortsat i udvalg.

b. Valg af endelig dato for jubilæum.
Jubilæum afholdes fredag d. 22. marts 2019.

6. HR Udvalg
a. Jobopslag til stilling på kontoret. Der arbejdes med stillingsopslaget i en mindre arbejdsgruppen
bestående af Lars, Jens, Mads, Stefanie og Susanne.
b. Andre emner
7. Officials i HVSK hvad gør vi? (erstatter punktet Svømmeudvalget)
a. Debat omkring hvad vi kan/skal gøre fremadrettet, så alle forældre byder sig til som Official
8. Stævneudvalget v. Jan
a. Egne stævner. Det er uheldigt, at der er 3 stævner på samme dag, medley cup, delfin cup og hold
DM.
Der er officials nok til medley cup, stævnet er fuldt ud booket.
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CR - er fuldt booket.
Medaljer - der er vedtaget nye medaljer, som bliver bestilt.
b. Diverse

9. Nyt fra K1-K3 v. Mads og Mattias (Punktet udgår grundet Junior DM)
a. Nyt fra K-Holdene
b. Træningslejre
10. Eventuelt
a. Julearrangement/afslutning (Opfølgning på Jans skriv)
Juleafslutning finder sted når der er fællestræning, tirsdag d. 18. december fra k. 17:30-19:00
b. Budget 2019
c. Næste bestyrelsesmøde torsdag d. 6/12 - 2018
Klubben har fået nyt MobilePay nr. 41470
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