
   
Dagsorden, BS-møde 12.10.2016 kl. 17.30 i FIC   

  

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

   

1. Referent – Andy  

Ordstyrer -Torben  

  

2. Bemærkninger til referatet fra 07.09.2016  

Jan følger igen op på Præstemosen hos kommunen  

 

3. Cheftræneren  

Gunnar ikke til stede. Torben informerer på Gunnars vegne:  

Godt tilfreds med udvalget af de forskellige stævner indtil videre - små som ældre svømmere til 

samme stævner har virket.  

God opstart i år i forhold til sidste år.  

Gunnar spørger om træningslejr i Tyrkiet til påsken. Svar fra BS er OK så længe udenrigsministeriet 

har samme anbefaling, som de har d.d. (Torben har taget kopi af anbefalingen). Hvis nogle 

svømmere/forældre ikke vil med, er de meget velkomne til at træne med årgangshold.  

  

4. Kontor/Økonomi  

Ingen kommentarer  

  

5. Svømme-Udvalget    

Referat fra udvalgsmødet er lagt i dropbox.  

Jesper informerer:   

-Mads lægger vægt på teknik og samtidigt at træne vildt hårdt.  

-Udvalget spørger ind til sponsorsvøm dvs. hvilket udvalg står for det? Svar fra BS, at fremover er det 

stævneudvalg.  

-Svømmeskolen går generelt godt. Stephanie har dog nogle små hold, som hun gerne vil gøre noget 

ved. Det kommer til at betyde, at der bliver oprettet nye hold og andre kommer til at udgår.  

-Masters; HVSK skal også være mastersklub fremover. Master -hold fortsætter dog i svømmeskole 

regi. Masters -hold fortsætter med ”Jesper model”, hvilket i grove træk betyder, at klubben betaler 

indenlands startgebyrer, og alle andre udgifter står svømmeren selv for incl. official. Gunnar tilmelder 

til disse stævner. Der er pt. 1- 4 masters svømmere, der kunne tænke sig at deltage i stævner. Alt i alt 

ca. 2500 kr. pr/år i udgift for klubben.  

 -HPT; se bilag i dropbox.  

 -DMH; hvordan står HVSK i forhold til at hente udefra kommende svømmere ind. HVIDOVRE 

SVØMMERE skal ikke tilsidesættes, hvilket betyder, at HVSK siger ja til at tage udefra kommende 

svømmere med så længe, at det ikke går ud over egne Hvidovre svømmere.  

-Gunnar og Stephanie arbejder på faste holdledere til k-hold.  

-Egen betaling til stævner skal op på årets generalforsamling.  

  



   
-Stævneplan skal ud meget hurtigt; fremover ligger det hos svømmeudvalget.  

   

6. Stævne-Udvalget  

Se referat fra stævne udvalg i dropbox  

   

7. HR-Udvalg  

-HR udvalg indkalder til mus samtale med Gunnar, Susanne og Stephanie 

- Bent kontakter Ungdoms repræsentanter   

 

8. Support udvalg  

Se referat i dropbox.  

Der er blevet oprettet et festudvalg under support udvalget bestående af ”gamle” og ”nye” forældre.  

Klubmesterskab 27/5 Prøver bookning af medborgersalen - alternativt Sportshallen i Friheden.  

   

9. PR-Udvalg  

Jan prøver Hvidovre Avis igen ang. Mads Glæsner.  

Jan kontakter Hvidovre Avis angående vores succes i Ystad.  

Vi skal blive bedre til at kontakte Hvidovre Avis ang. resultater både nu og i fremtiden.  

  

10. Eventuelt  

a. Generalforsamling 2017  

Intet nyt  

b. Kommende BS møder efter 23.11.2016  

Lars laver liste  

c. Dansk Svømme Award 2017  

Skal vi lave tur for vores junior/senior svømmere evt. med egenbetaling. Gunnar får muligheden 

for at lave sådan et arrangement. Lars giver Gunnar beskeden.  

  

  

Kommende BS-møder: 23.11.2016 med besøg fra Idrætsrådet: Bent.  

Næste møde foregår i klublokale  

  

  


