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Referat Bestyrelsesmøde Hvidovre Svømmeklub 
 

Deltagere: Lars, Lasse, Thomas, Gitte, Jan, Susanne, Gunnar, Stefanie, Pernille, Katja og Jens 

Afbud: Susanne, Gunnar. Stephanie kommer senere, Jan går tidligere. 

 Punkt Løsning/Ansvarlig 

1.  Referent Katja + Ordstyrer Pernille 

 Referat fra sidst Ingen kommentarer udover præmieskammel. 

2.a Præmieskamler  Præmieskammel på vej, kommer inden MadWave 
stævnet. 
 

3 Forretningsudvalg  

3.a Status på kontrakter Det var meningen, at alle trænerkontrakter skulle 
opdateres, dette er ikke blevet gjort, og er dermed 
noget der skal gøres inden næste sæson. 

3.b Træner på 14 år? Dansk Svømmeunion er blevet kontaktet og de er 
ok med, at man arbejder som hjælpetræner som 14- 
årig. Stefanie undersøger også i jobpatruljen. 
  
 
 

3.c Fundraising kursus Ligger samtidig med næste bestyrelsesmøde, hvis 
nogle vil med kan de sige det til Lars. 

4 Kontor Susanne har meldt afbud grundet intern revision. 

5 Svømmeskole ny sæson  

5.a Besøg holdene Bestyrelsen opfordres til at besøge nogle hold inden 
næste bestyrelsesmødet. Dette er for at vise vores 
synlighed. 

5.b Aquatræning Besøg Aquatræning enten 20. eller 27. september. 
Lasse deltager 27. september. 

6 Svømmeudvalget  
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6.a Banedelere Udvalget ønsker flere banedelere til brug i Avedøre. 

6.b Overnatning til Officials Det er svært at lave en generel regel omkring 
overnatning til officials. 

6.c Træningslejre Træningslejr i efterårsferien, Påskeferien for alle. I 
vinterferien kun for HPT. 

6.d Aftale med ProAlign fysioterapi. Gunnar og Mads har lavet aftale, dette er meldt ud 
på Facebook. 

7 Stævne udvalget . 

7.a MadWave Problemer omkring lokalebestilling. Lørdag skal vi 
have svømmehallen og boldhallen, og søndag har vi 
svømmehallen og teatersalen. Bestillingen var sendt 
til kommunen, men de har ”glemt” at booke. I 
forbindelse med stævnet har vi fået nye vendeflag 
fra svømmespecialisten med MadWave logo. 

7.b MikroMedleyCup MikroMedleyCup: vi har overtaget Mikrocup, da 
Sigma ikke er interesseret i at fortsætte med 
afvikling af stævnet. Vi afholder 3 stævner i stedet 
for 4, men ellers er vores Mikromedleycup meget en 
kopi af Sigmas stævne. 
 

 Christmas Race Christmas Race afholdes i starten af december. 
Udvalget skal overveje at få flere medlemmer eller 
evt. en følgegruppe, som kan assistere til 
stævnerne. 

8 Supportudvalget  

8.a Julefest 3. december, mad og lotteri. 

9 PR-Udvalget  

9.a Sponsorudvalg i sjællandske 
svømmeklubber 

Møde omkring overordnet sponsor kontrakt for 
sjællandske svømmeklubber, hvor Lars og Thomas 
deltager. 

10 Nyt fra Klubchefen Klubchefen ikke tilstede. 

11 Eventuelt . 

11.a Kommende møder 5. oktober, 15. november,  
Der lægges et møde i januar (tæt på februar) og så 
er der generalforsamling i februar. Susanne 
kontaktes. 

11.b Lillebrorlodder/Børneulykkesfonden Vi prøver Lillebrorlodder nu til Julelotteriet og 
dropper Lillebrorlodder til foråret. Katja skriver ud 
omkring dette. 

11.c Masters i k-afdelingen Det er vigtigt, at det er de rette svømmere, der er 
kommet på holdet. Det er op til træneren at sørge 
for dette og vejlede svømmere videre, så de bliver 
placeret på det rigtige hold. 
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11.d Feed-back på Open Water holdet Det har været en god start for holdet, og det virker 
som om der er tilfredshed omkring holdet. 

11.e Sponsorsvøm Vi skal have oprettet en gruppe, der kan stå for 
Sponsorsvøm. Det vigtige er at få lavet sponsor 
papirerne klar nu, så svømmeren kan komme i gang 
med at få sponsoraftalerne. 
Katja melder sig til at stå for det og spørger Kenneth 
Sonne Steen, om han vil deltage også. Thomas 
bookes til et møde for vidensdeling. 

 


