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Dagsorden, BS-møde 28.01.2016 kl. 18.30 i FIC  

 

Tilstede: Bent, Lars, Lisa, Thomas, Gitte, Torben, Jesper, Christina og Andy 

Ungdomsrepræsentanter: Mikkel og Mathilde - Ansatte: Susanne og Casper 

 

 

1. Referent – GB; Vælge referent til næste møde – referent ikke valgt 

 

2. Ungdomsrepræsentanter 

 Ventilation er fortsat et problem både i Friheden og Avedøre  

 Spørger til trænersituationen; A og B er mange svømmere – situationen er nu sådan, at Søren Meier, 

Casper Skov og Thomas hjælper  

 Mathilde stiller ikke op som ungdomsrepræsentant til næste generalforsamling 

3. Kontor og generalforsamling 

 Info om kontingent 

 Udmeldinger sker primært pga. børnefamilier ikke kan få dagligdagen til at gå op med de tider, som 

klubben kan tilbyde 

 Ca. 1520 medlemmer 

 Kontoret arbejder videre med, hvordan kontorets åbningstider kan re-tænkes 

 Generalforsamling: Kontoret (Susanne) lægger dagsorden og regnskabet på klubbens hjemmeside. 

Lars skriver på Facebook 

4. Regnskab  

 Regnskab og budget gennemgået 

5. K-udvalg (punkter i mailen) 

 Der skal ikke være egenbetaling på stævner i Sverige 

 BS siger ”go” for planlægning af vores eget stævne 

6. HR-udvalg 

 

7. Opsamling på onsdagens visionsdrøftelse 

 Jesper gennemgik kort aftenens (28/1-16) visionsdrøftelser, og der blev sat tovholdere på forskellige 

grupper  

 Lars og Casper går videre til kommunen med ønske om øget vandtid, ventilation i Friheden og 

Avedøre og installationer på Langhøj og giver tilbagemelding til BS 

 Forretningsudvalget arbejder videre med et oplæg til ny struktur for Bestyrelsen og div. udvalg 

 Torben tager HPT (High Performance Team) med videre til K-udvalget 

 Bent og Thomas U. i samarbejde med Casper arbejder videre med 50-meter bassin visionen 

 Økonomiudvalg og Thomas U. ser på prispolitik 

 Casper arbejder videre med ”Den røde tråd” og sikring af kvalitet fra svømmeskolen til 

konkurrenceafdelingen 
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8. Kommunikation 

 Casper har udarbejdet en kommunikationsplan, hvori der er strategi for henvendelse bl.a. til Hvidovre 

Avis vedr. nye ansættelser og uddannelse af vores trænere 

 Gitte skriver om mikrostævnet i Birkerød for klubbens yngste svømmere 

 Klubben er på Instagram – følg dem på HVSK2650 

9. Evt. 

 Casper indkøber t-shirt til E og D-hold 

 

http://www.hvsk.dk/
mailto:kontor@hvsk.dk

