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Referat, Bestyrelsesmøde torsdag 3. December kl. 17.30 i FIC  

  

 Tilstede: Casper, Jesper, Christina, Mathilde, Mikkel, Lisa, Torben, Gitte, Andy, Susanne, 

Lars, Thomas 

 Mangler: Bent 

  

1. Referent denne gang- Andy  

Næste møde- Gitte 

2. Ungdomsrepræsentanterne Mikkel og Mathilde  

Efterspørger anderledes træningslejr det kunne være nye steder Thailand eller lign, man 

kunne evt. gøre uge 42 billigere og uge 7 dyrere-  Foreslår evt. større egenbetaling for 

dyrere træningslejr. 

Torben og Casper svarer, at uge 42 bliver sikkert Danmark eller lign og uge 7 bliver 

udlandet. Klubben er meget obs på at kvaliteten er i orden forhold til pris. 

Massør/fys: efterspørger til mesterskaber og en fast person i dagligdagen. Ligger hos 

Gunnar 

Spørger igen til koncerter/maraton løb mm for at tjene penge til sponsorkonto – Casper 

svarer at det har vi ikke talt om siden sidst 

Spørger til nye træningstider for a-hold- Casper svarer, at der samlet bliver mere vandtid- 

Gunnar vender tilbage 

Spørger ind til betaling mht. overnatning til Sjællandstævner- Torben/Lars svarer, at på 

Sjælland er der egenbetaling, men hvis svømmerne har lavet et budget kan de ”søge” BS 

om ekstra tilskud 

B-hold efterspørger ur på Langhøj både i omklædning og startur (evt. mobilt) i hallen 

Mathilde siger, at det generelt går meget godt også mht. A og B hold træner sammen 

Svømmerne er glade for de nye ”frie” rammer på a holdet under Gunnar 

A- holds svømmerne vil gerne hjælpe de små svømmere evt. som tidtagere til stævner og 

også til fælles træning 

 

3. Bemærkninger til referatet fra sidste møde.  

4. Hvad skal der ske med K-afdelingen i Hvidovre Svømmeklub? Vi fortsætter 

drøftelserne, herunder mål og politikker for den kommende periode.  

K- udvalg fortæller, at der er ikke noget presserende. 

HVSK laver et stævne til juni, da vi ikke har tid til at lave stævne før 

Avedøre bliver godkendt til 300 mennesker. 

5. Kontoret v/ Casper og Susanne  
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Arbejdstilsynet har været på besøg – de vender tilbage om vi skal lave en APV 

Medlemstal pt 1580 

  

6. Svømmeskolen v/ Casper  

Uddannelse på vej til endnu flere af vores instruktører, således at alle arbejder i samme 

retning. Målet er, at alle instruktører er uddannet. Der har den seneste tid været nogle 

berettiget klager i svømmeskolen, som Susanne og Casper udtrykker det. 

 

7. Medieudvalg – Hvem skriver om DM, DJM og DHM til Hvidovre Avis? Hvem skriver 

om Delfincup til Hvidovre Avis og facebook?  

Send altid til Lars først, så sender han det videre til Hvidovre Avis 

Casper skriver lidt om klubben siden sommerferien, som han sender til Lars, og Lars 

sender videre til Hvidovre Avis 

Jesper tager billeder til DHM 

  

8. Personaleudvalg  

  

10. Eventuelt  

Jesper indkalder via doodle til visionsdag 

Lars spørger ang. kørepenge/overnatning til stævner for chauffører og officials– Casper 

svarer, at der måske er et nyt setup på vej 

Susanne holder fri uge 50 


