Referat
Bestyrelsesmøde onsdag 6. juni 2018 kl. 17.30 i FIC
Til stede: Lars, Poul, Jonas, Jan, Jesper, Pernille, Gunnar og Stefanie

Referent: Jan
Ordstyrer: Poul

1. Godkendelse af referat fra sidste møde – ligger i Dropbox
- Ingen kommentarer

2. Nyt fra formanden
a. Årets idrætshædringer i Hvidovre
- Jan, Lars, Kristine og Silja (og HVSK-fanen) deltog
b. Gennemgang af udvalg (deriblandt Festudvalg)
- Lars følger op på dem som under sommerfesten meldte sig til festudvalget

3. Svømmeskolen v. Stefanie
a. Nyt fra Svømmeskole
- HVSK sluttede sidste sæson på cirka 1780 medlemmer, d.d. 1104 indmeldte.
- Waterdays – den ene uge er udsolgt, den anden uge halvt fyldt.
- Sommersvøm – tilmelding går bedre end sidste år
- Trænersituation – ser god ud
- Pige/Dreng problematik (er svømning ved at blive en pige-sport) – man er opmærksom på det og
følger udviklingen.
- Opfordring til at bestyrelsen deltager som frivillige mv. til Delfin Cup

4. HR Udvalget
a. Nyt fra HR Udvalg
- Møder med potentiel k-træner-kandidat + samtaler med nuværende k-trænere

5. Svømmeudvalget
a. Nyt fra sidste møde
- Ny K-struktur blev fremlagt, den var i tråd med planen fremlagt for 3 år siden
- Stemmer også overens med forventninger/mål for indhold/niveau kontra ATK
b. Andre emner
- Fortrøstningsfuld mht. opgradering

6. Stævneudvalget
a. Nyt fra Stævneudvalg
Følgende stævner er planlagt:
4xMedley Cup / MadWave / Christmas / Grand Prix / Venskabstævne / klubmesterskaber

7. Nyt fra klubchefen v. Gunnar
a. Nyt fra K-Holdene
- Orientering mht. kontrakter
- Udmelding mht. fordeling af svømmere på de forskellige k-hold kommer snarrest
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8. Eventuelt
a. Mediepolitik (FB, logo, hjemmeside)
- Vi skal være mere skarpe, og ha talt igennem hvad vi vil og hvordan mht. medier mv.
- Logo-problematikken er blevet forelagt en jurist. HVSK må godt ændre logoet som vi gerne vil, det
er HVSK som ejer logoet, og ikke den som oprindeligt har lavet/tegnet logoet.
b. Andet
- Alle officielle mail til og fra svømmeklubben skal være via HVSK-mails
- Er der brug for flere HVSK-mails? Dvs har udvalgene brug for mails eller er det fint som det er i
dag? Lars laver overblik over nuværende udbud af mails og oplæg til muligheder for fremtidige mails
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