
Referat, BS-møde 07.09.2016 kl. 17.30 i FIC   

  

Bent, Lars , Thomas , Gitte  Andy, Jan, Jesper, Torben, Susanne, Gunnar, Stefanie  

Ungdomsrepræsentanter: Mikkel, Kristine   
Mødet afholdt i klublokalet i FIC.  

  

1. Referent – Torben   

  

2. Ungdomsrepræsentanter; Kristine og Mikkel B   

Overgår til HR udvalg - holder status møder med rep.  

  

3. Bemærkninger til referatet fra 22.06.2016  

a. Referater er i Dropbox – reminder at man få det lagt hurtigt op   

b. Opfølgning  

 Jan skal følger op vedr. Præstemosebadet – der følges op igen  
 Lars Mertins ringer til Ena fra Idrætsrådet vedr. Casper ikke er i klubben mere - 
Ok   
 Elitepulje afrapportering skal huskes – Stefanie følger op  
 

4. Udvalgsstruktur (Jesper)   

a. Oplæg ikke fremsendt – Oplæg blev fremsendt efter udsendelse af dagsorden, 
men inden BS møde  

b. Gennemgang af oplæg til ny udvalgsstruktur   

Fremlægning af de forskellige udvalg og fuld BS enighed om denne.  

Der mangler beskrivelse af BS – forventes ikke at dette bliver beskrevet  

Jan er kommet ind i stævneudvalget  

Referater fra alle udvalg sendes ind i Dropbox samt udsendes til BS pr mail.   

  

5. Cheftræneren (GW)   
a. Nyt fra træneren (ting som ikke indgår i SVU og STU)  

GW var ikke til stede; dog pr mail har GW gjort tilsagn vedr. den rigtig fine indsats alle de 
ansatte i AIC og FIC har udført grundet teknisk fejl på hæve/sænke bund i FIC 
 – BS opfordrer kontoret til at inviterer FIC og AIC til en bid morgen brød for at sige stor tak 
for dette ”ud over det normale” arbejde.   

  

6. Kontor/Økonomi  

a. Status fra sidste møde – Susanne var ikke tilstede  

b. Gennemgang af halvårs økonomi (efter ønske fra Torben) – Gennemgang af 
Budget - Ok  

  

7. Svømme-Udvalget (Torben, Jesper, Stefanie, Gunnar, Mads)  

a. Status fra møde d.6.9.2016    

Kort gennemgang af første møde. Alt står fint til i k-afd. samt svømmeskolen. Der mangler 
enkelte trænere i svømmeskolen (ikke et problem).  
Ny idé med ændring af sponsor- svøm til, at en del af sponsoratet går til et godt formål som 
”Red Barnet”, ”kræftramte børn” etc. Der var ikke flertal for dette, og det bør overvejes af 
svømmeudvalget om, der skal bruges mere tid på nyt setup.   

  

8. Stævne-Udvalget (Lars M, Peter, Michael B, Gunnar (Torben kun første stævne))  

a. Status fra møde d.6.9.2016   

Første møde afholdt dog kun med formål vedr. kommende Medley cup. Setup og tegninger 
til det kommende stævne blev fremlagt. Der er forholdsvis styr på det hele setup også 
selvom stævnet evt. skulle flyttes fra FIC til AIC. Der mangler de sidste tilkendegivelser om 
FIC bakker op om hjælp til flytning af udstyr til AIC.   

På næste møde vil normal dagsorden blive gennemgået.  



  

9. HR-Udvalg (Bent, Thomas, Lars)  

a. Status fra sidste møde   

Mads er ansat og 1. officielle dag d. 6 sept.   

GW, Susanne og Stefanie holder MUS med HR udvalget – resten af ansatte holder med 
deres respektive Cheftræner/leder  

  

10. Support udvalg (Andy, Gitte)  

a. Status fra sidste møde   

Der skal findes større lokaler til de store fester, da vi nu har svært ved at være i Lille 
Friheden og som sidst på Risbjerggård. Det kan være, at der evt. skal tænkes steder som 
Medborgersalen eller volleyball hallen, som stadig er lokalt i Hvidovre.   

Klubmesterskab holdes omkring Maj, afslutningsfest november/december alt efter, 
hvorledes der er stævner; dette koordineres med GW og stævneudvalg.   

Program/liste til at holde styr på de frivillige hjælpere bliver undersøgt  

Udvalget vil meget gerne have input fra de udvalg, der har behov for hjælpere – udvalg må 
meget gerne fremsende jobprofiler på det udførende arbejde.  

  

11. PR-Udvalg(Jan, Gitte, Stefanie)  

a. Status fra sidste møde   

Der laves PR for at Mads er startet  

I gang med at få adgang for alle til div medier samt vidensdeling  

Der skal laves PR på Medley cup, evt. få fotograf ud fra Hvidovre Avis.  

  

12. Eventuelt  

a. Hvem laver dagsorden, indkommende forslag, hvornår er DL, booker lokaler, 
mad m.m. til BS møder   

Formanden booker rum, mad, indkalder og fremsender dagsorden én uge inden BS møde. 
Indkommende forslag til drøftelse ses gerne at de kommer inden denne deadline.  

Ordstyrer går på tur  

Referent går på tur (er udsendt tidligere og løber videre)   

b. Generalforsamling 2017 – Lars underretter Susanne  

c. Kommende BS møder efter 23.11.2016 – Der udsendes nye datoer  

d. Mail fra svømmer vedr. tilbagebetaling af manglende træning grundet fejl på 
hæve/sænkebund, HR har svaret på dette.  

e. Egen betaling for overnatning ved stævner uden for Sjælland. Svømmeudvalg 
kommer med forslag, der skal med på BS og derefter på GF, det vendes ligeledes med 
kasser om det skal aktiveres eller ej.  

f. På klubbens Mastershold ønsker flere svømmere at deltage til stævner. Den 
vendes i svømmeudvalg for hvad reglen skal dække. Indtil ny aftale er på plads, så er det 
”Jesper” aftalen der benyttes.  

     

  

 

Kommende BS-møder: 12.10.2016: Andy – 23.11.2016: Bent.  

 

Bilag: Ny udvalgsstruktur bliver udsendt separat fra Jesper.  

 


