
Referat, Bestyrelsesmøde onsdag 22. juni 17.30 i FIC   

Fremmødte: Bent, Lars, Torben, Gitte, Lisa, Andy, Jan, Jesper, Susanne, Stefanie, Gunnar, Thomas   
               Mødet afholdt i fællesklublokalet i FIC.   

  

1. Referent -  Thomas Ulrich  

2. Bemærkninger til referatet fra sidste møde - Ingen  

3. Udvalgsstruktur fremover – videre arbejde efter sidste bestyrelsesmøde  

4. De fremtidige udvalg er:  

 Svømmeudvalg - Torben, Stefanie, Gunnar, Jesper   

 Stævneudvalg - Peter S., Lars M., (Gunnar)  

 PR- udvalg – Jan, Gitte, Stefanie   

 Supportudvalget – Andy, Gitte   

 Hr udvalg – Bent, Thomas  

 

Jesper vender tilbage med en opsummering af indhold til næste møde 

 

5. Orientering fra Sportschefen 

Bestyrelsen har besluttet at ansætte en årgangstræner i forbindelse med, at sportschefen 

stopper.  

Bestyrelsen besluttede, at træningslejre kan være over 9 dage med forlængelse 12-16 dage for 

dem, som har mulighed. Træningslejren skal afholdes inden for Europa til og med Påsken 2017, 

hvor beslutningen kan tages op til revurdering.    

De faste holdledere skal spørges, hvis man vælger at rejse udenfor Europa på et tidspunkt. Der 

blev drøftet de forskellige problemstillinger, der er i forbindelse med at rejse til f.eks 

Thailand     

Der skal endvidere arbejdes med en model for betaling af omkostninger.     

  

Områder der skal følges op på i forbindelse med, at Casper stopper.  

Stefanie følger op på webshoppen.  

Jan skal følger op vedr. Præstemosebadet.  

Lars Mertins ringer til Ena fra Idrætsrådet.  

Elitepulje afrapportering skal huskes.  

  

Kammeratskabsweekenden er der styr på.  

Pokaler er der styr på.  

C&D hold er der kommet information ud til.  

Waterdays er der styr på. 36 tilmeldte   

Bassinprøver er der styr på.  

 

 



6. Orientering fra K-udvalget 

Klubmesterskabet er velafviklet. Stævnet skal ikke afholdes i Avedøre, da det giver 

alt for meget ekstra arbejde,  

Lars M. kom med kommentar om, at klubmesterskabet favoriserede 

crawlsvømmere.    

  

HPT startes efter sommer. – Gunnar kommer med en liste  

Jan taler med Gunnar og lokale bookning for at få mere tid i Avedøre  

  

7. Orientering om Hvidovre Medley Cup 17. – 18. september 

1000 tilmeldte startere på nuværende tidspunkt.  

                    Lars. M efterlyser løbsponsorer til stævnet  

   

8. Orientering fra HR 

Lisa træder ud af bestyrelsen desværre ! og derfor indtræder Bent i Lisas 

bestyrelsespost indtil næste generalforsamling 

Lars Mertin indtræder i HR udvalget 

 

8. Kommende møder - Vedtaget 

9. Eventuelt (7/9, 12/10 og 23/11)  


