
   
Referat, Bestyrelsesmøde onsdag 28. oktober kl. 17.30 i FIC  

 

Til stede: Gitte, Lars M, Susanne, Jesper, Casper, Andy, Torben, Lisa 

Afbud: Thomas, Christina og Bent 

1. Referent denne gang- Lisa 

Næste møde- Andy 

2. Ungdomsrepræsentanterne Mikkel og Mathilde  

Ungdomsrepræsentanterne deltog ikke. 

 

3. Forretningsudvalg  

Forretningsudvalget har givet forslag til dagsorden. Alle deltager (ansatte, gæster 

og bestyrelse) i første del, hvorefter bestyrelen kan slutte mødet alene, hvis der er 

emner som kun bestyrelsen skal drøfte. Hvis der er været møder i diverse udvalg, 

er det en god ide med et referat til bestyrelsen inden mødet, men ellers er det okay 

at give input før mødet. Husk at Casper, Gunnar og Susanne ikke er på maillisten 

HVSK-bestyrelse.  

4. Svømmeskolen har en god vision ”Hvidovre Svømmeklub lærer Hvidovre at 

svømme” – her er målet klart og nemt at arbejde med. Casper efterlyser mål og 

visioner for K-afdelingen. Jesper tilbyder at stå i spisen for en arbejdsgruppe, der 

skal lave oplæg til Mål/Visionsdag i januar/februar 2016 – Jesper sender forslag til 

datoer ud. Første skridt er at Casper & Gunnar kommer med et oplæg til drøftelse 

af oplæg til nye mål og vision for K-afdelingen til møde 11. november, her deltager 

K-udvalg, Casper, Gunnar og bestyrelse. Gunnars oplæg – FIX THE Basics – 

diskuteres videre på bestyrelsesmødet den 3 december.  

5. Der skal sætte nye skabe op til materialer på Langhøjskolen - pris kr. 17.000,00. 

Langhøjskolen ønsker, at vi betaler. Bestyrelsen foreslår, at vi betaler halvdelen – 

ansvar Lars M. Hovedargument er fortsatte udfordringer omkring kranen/trappen i 

Friheden, hvor vi ikke har fået det vi har brug for. I stedet har vi en trappe/kran, som 

vi ikke selv kan hæve fra bassinet. 

Svømmespecialisten har ikke vendt tilbage vedrørende vores forespørgsel vedr. 

badehætter. Vi vælger anden leverandør – ansvar Susanne / Casper. 

Nyt svømmebassin i Præstenmosen: Casper får i løbet af november oplæg fra 

Danske idræts svømmehaller. Oplægget er incl. boble som kan tages af og på. 

Kommunikationen med kommunen starter, så snart vi har oplægget.  

Casper præsenterede en ny ide til fremtidigt klubtøj, som er nemmere at bestille og 

langt billigere for klubben. 

6. PT. 1575 medlemmer. Er ny rekord. Efter uge 46 håber vi på, at en del svømmere 

rykker over i konkurrenceafdelingen. Susanne er gået i gang med nyt økonomi 

system Økonomic. Rygter om, at det går økonomisk dårligt for Klubmodul. Susanne 



   
undersøger i samarbejde med Thomas U om vi kan få data ud, hvis de pludselig 

lukker. 

Casper tager dialog med Hvidovre triatlon klub vedrørende fremtidigt samarbejde. 

Udlæg for HVSK forældes ikke.  

Kontoret/Susanne har næsten fået alle penge hjem fra Sponsorsvøm.  

Gunnar bestiller kontormøbler til ny arbejdsplads.  

Klubbens økonomien ser god ud, men bestyrelsen overvejer at lade kontingent i K-

afdelingen stige med 15-20 % grundet øget aktivitet. 

 

(Det første referat fra mødet gik desværre tabt. Dette referat er skrevet ud fra ”hukommelsen”) 

  

 

 


