
Bestyrelsesmøde Hvidovre Svømmeklub 22.02.17 
 
Til stede: Lars, Gitte, Andy, Jan, Jesper, Torben, Susanne 
Afbud: Stefanie, Gunnar, Bent, Thomas 
 
1 Referent  

- Jan / Ordstyrer - Jesper 
 
2 Bemærkninger til referatet fra januar mødet  

- Ingen kommentarer 
 
3 Årshjul 

- demo Bent Olsen 
- Da Bent fraværende udsættes punktet 

- Gitte vil gerne med mht. årshjul 
- taler selv med Bent 

 
4 Kontor 

- Hvordan kan vi få fyldt svømmeskolen op? Noget nyt? 
- To nye hold oprettet 
- Nogle svømmere rykket rundt 
- Lidt nye medlemmer ind 

- Venteliste er ikke nye medlemmer 
- mest eksisterende som vil have specifik tid 

- Svært fylde hold op midt i sæson 
- Stefanie søger tid på Langhøjskolen til sommer 
- Skillevægge 

- Claus vil se dem i brug før han tager stilling 
- Besluttet at vi tager ham med på ekskursion til  

Helsingborg 
- Må kontoret sælge hættetrøjer fra skabet? 

- Tal med Gunnar 
- Jesper har talt med sin grafiker om plakat 

- Skal det være et layout med blank felt hvor vi kan tilrette? 
- Skal det være et en ren standard oplysningsplakat?  
- Papfigur med lille svømmer?  

- Jesper arbejder videre på sagen 
 
 
 
 
 



5 Generalforsamling 1. marts 
- Lars holder formøde 28.02.17 med dirigenten  Casper Cleman  

så han er klædt på 
- Regnskab 

- Gennemgået af Susanne 
- Budget 

- Gennemgået af Susanne 
- besluttede rettelser tages med på GF og rettes til på GF  

- Egne stævner skal fremadrettet indgå som egen post , både på 
plus minus siden 

- Input til beretning 
- Egne stævner, HPT, Officials og frivillighed, 1. Division,  

Masters klub 
- Kandidater 

- En sikker og måske 2 mere 
- Lars og Gunnar følger op 

- Stævnegebyr-tiltag tilrettet og indsættes i k-håndbog 
- ikke til vedtagelse på GF - blot orientering 

- Udgifter til invitationsstævne overnatning tiltage indsætets i K-håndbog 
- ikke til vedtagelse på GF - blot orientering 

 
6 Elitepuljen 

- Jesper Lange 
- Jesper arbejder på sagen sammen med Susanne og Gunnar 

 
7 Svømmeudvalget 

- Ingen møder længe af forskellige årsager 
- næste møde planlagt til 08.03.17 

- overordnet går det fint 
- Der er styr på træningslejrene i hhv. Slovenien, Tyrkiet, 

Kalundborg, Brønderslev 
- Langbane træning på plads sammen med vest Brøndby i  

Tåstrup lørdage 
- Der er lavet en liste over det ønskede antal holdledere pr. hold - 
- Gunnar overvjer en nytænkning mht. træner strukturen i K-afd. 

 
 
 
 
 
 
 



8 Stævneudvalget 
- Hvidovre Grand Prix aflyst 
- Christmas Race udvidet til 2 dage 
- Alle Klubmesterskab-dage er booket 

- Der vil dog evt. blive rettet lidt i selve setup mv. - mere følger 
- Vi har fokus på at sende folk på Official kurser og også på at afholde  

egne kurser 
- Der arbejdes fortsat på et nyt tilmeldingssystem 

 
9 HR Udvalg 

- Intet nyt 
 
10 Supportudvalget 

- Der arbejdes på  
- Sommerfest ifb. med klubmesterskab 27. Maj 
- Kammeratskabs weekend 

 
11 PR Udvalget 

- Artikel om DÅM sendt til Hvidovre Avis 
 
12 Eventuelt 

- Kommende BS møder (1.3 kl. 18.00 + 15.3 kl. 18.30) 
- Tøj - Gunnar har næsten lukket aftale 
- Tøj til DM Masters  

- Jesper og jan ser på det 
- Præmieskammel 

- Jespers ven er på sagen 
- kommer snart med pris måde med og uden sponsor logo 

- Susanne undersøger mht. et HVSK lagerlokale i Friheden 
 
 


