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Referat, Bestyrelsesmøde 6. april kl. 17.30 i FIC  

Deltagere: Bent, Torben, Gitte, Lars, Thomas, Jesper, Andy, Casper, Susanne, Jan 
og Lisa  
 

1) Ref. fra sidste bestyrelsesmøde: 
Siden sidste møde har Lars talt med Lars Hørdum, Allan og Henrik.  
Der blev orienteret om friluftbadsprojektet, klublokale (vores nuværende er for lille til 4 
ansatte), høringssvar, Avedøre tirsdag, torsdag og lørdag (mere vandtid), ventilation/varmt 
vand i bruserne i Langhøj. 
 

2) Nyt/spørgsmål fra ungdomsrepræsentanterne: Kristine og Mikkel B. 
Vi har talt lidt omkring tøj, HPT hold, hvor de spurgte bl.a. om Parka svømmerjakker til 
træningslejre og opvarmning. Bestyrelsen afviste ønsket - svømmerne skal selv betale 
Parka jakkerne. 
  

3) Evaluering af generalforsamlingen: 
Det skal gøres bedre til næste år. Vi skal afsætte mere tid til generalforsamlingen, vi skal 
være bedre forberedt i forhold til oplæg, til gennemgang af budget, og være bedre til at 
kommunikere, hvad vi vil, og hvad pengene reelt skal bruges til. Bedre dialog med dirigent 
inden start på generalforsamlingen.  
 

4) Økonomi: 
K-afdeling: Lige nu er vi nede med 30.000 i forhold til budget. Træningslejr i Malaga har 
hentet noget ind (Budget 212.000 men kostede kun 182.000). Træningslejren i Hirtshals 
blev 22.000 dyrere end budgetteret og træningslejren i St. Heddinge overskred med 
48.000. Økonomisk er der fortsat budgetteret med to interne stævner E2016. Som 
konsekvens af merudgifterne er der skåret i vores deltagelse i nogle svenske stævner: 
 
Maj; Ystad - her deltager KUN A-hold  
Juni; Färsingadoppet SW - her deltager KUN A, B, C  
Oktober; Swedish Swimteam - droppes HELT  
Danone granprix bortfalder for D og E 
  

5) Nyt fra K-udvalget: 
Svømmerne opkræves startgebyret til invitationsstævner, hvis de ikke stiller op til start - 
undtaget er naturligvis sygdom. En løsning på sigt, kan være at lade svømmerne selv 
betale startgebyrer. Ved mesterskaber får klubben en bøde for ikke at stille til start, denne 
opkræves ligeledes hos svømmeren. Gunnar vil derfor informere svømmere og forældre 
om de konsekvenser der er ved ikke at komme til start til de løb som er aftalt på forhånd i 
samråd med ansvarlig træner.  
A-holdet er nu nede på 22 svømmere. Thomas hjælper torsdag. Søren Meier har  
B-hold. Gunnar fordeler ressourcerne på svømmerne.  
 

6) Nyt fra HR: 
Eliza går på barsel den 06-06 2016. Hun kan være retur til august 2017.  
 
.  
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7) Kommunikation: 
Status sponsorsvøm: Regninger fremsendt, en virksomhed har meldt tilbage, at det er 
blevet for dyrt at sponsorere, da der ikke svømmes individuelt, men som hold, hvilket giver 
flere meter samlet for hver svømmer. Der skal til næste år laves en elektronisk løsning  
til virksomhederne, da der kan spares meget på porto. Forslag om at indkalde forældre til 
sponsormøde evt. i november, så klubben kan informere omkring, hvad sponsorsvøm er, 
hvorfor er det vigtigt, og hvad det kan bruges til. Folderen omkring sponsorsvøm/kontrakt 
skal være tilgængelig som PDF på hjemmesiden. Forslag om at sponsormateriale skal 
udleveres tidligere ved næste sponsorsvøm. 
Lister med nye/ekstra sponsorer kan evt. hentes på kontoret, så det ikke bare sendes ud, 
men dem som gider at gøre et stykke arbejde kan få ekstra sponsorer.  
Sociale medier: Vi bør have en strategi for såvel hjemmeside, facebookgruppe, og den 
”private” K-gruppe. Forslag om at der laves separate grupper til hver træningslejr samt en 
opsamling for hver lejr som lægges til den officielle Facebookgruppe. Casper orienterer 
trænerne omkring ovenstående.  
 

8) Spørgsmål til bestyrelsen fra Lars-Kristian (LK), der deltog under dette punkt: 
Vi mangler officials, da mange svømmere er fyldt 18 år, hvilke krav er der til dem ?? Hvad 
gør vi med de svømmere, hvis forældre næsten aldrig reagerer? Problemet er primært til 
mesterskaberne. Drøftelse af DM-senior til sommer, hvor der er risiko for ingen / ringe 
forældreopbakning. Umiddelbar holdning rundt om bordet var, at klubben IKKE vil betale 
bøde og derfor hellere dropper deltagelse  
– 
Bestyrelsen skal hurtigst muligt beslutte hvad klubbens holdning er. LK mener, at det er 
naturligt, at forældre fra de ældste hold hjælper til ved venskabsstævner m.v. da de yngste 
forældre i bedste tilfælde kun har tidtagerkursus. LK anbefaler, at der gøres mere ud af 
kommunikation til forældre, når de rykker på C-hold om hvilke forventninger klubben har til 
dem. 
Måske en samtale med sportschef / cheftræner.  
Derudover bør det overvejes at sende mail / brev fra bestyrelsen ud til alle forældre med 
forventninger ved opstart af hver sæson således at ingen kan påstå ikke at være 
informeret.  
Casper arbejder på at få etableret 2 modul-1 og et modul-2 inden sommer 2016.  
- 
Claus Ishøj har et koncept med nogle læbepomader i god kvalitet. Her er mulighed for at 
give klubben 30% af omsætningen. Andre sportsforeninger tjener rigtig gode penge på 
dette koncept.  
Bestyrelsen har takket nej, da der i forvejen er udfordringer med at få aktiveret forældre.  
 
Forslag om genoptagelse af Hvidovresvømmeklub lodsedler.  
 

9) Ingen kommende bestyrelsesmøder er aftalt endnu.  
 

10)  Officials: 
 

11)  Eventuelt: 
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KOMMENTAR fra REF: Mange punkter blev drøftet og mange forslag kom frem, men 
meget få beslutninger blev taget. Alle åbne punkter bør komme på dagsorden ved næste 
bestyrelsesmøde, således at misforståelse undgås 
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 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  
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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  

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 
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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 


