
   
Referat, BS-møde onsdag 18.1.2017 kl. 17.30 i FIC   

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

Afbud: Andy   

  

1. Referent – Gitte / Ordstyrer - Jan 

2. Bemærkninger til referatet: Ingen bemærkninger fra november mødet (referat 

skal sendes ud senest 14 dage efter BS-møde) 

3. Cheftræneren 

o Generelt var 2016 et godt år med mange flotte resultater 

o I slutningen af året rykkede klubben op til 1.division 

o Junior/senior: Er inde i en god træningsperiode  

o Opstart af ”High Perfomance Team” - 6 pladser (Junior -og Senior 

holdet er informeret om kriterierne for udvælgelse til HPT)  

o Træningslejr for Junior/Senior er på plads 

o Der arbejdes for at få det sidste på plads for Årgangsholdets 

træningslejr 

o Arbejdsgruppe (med bl.a. deltagelse af Jesper fra BS) nedsat mhp. at 

udvikle ”Svømmeskolen”. Stefanie og Gunnar har i den forbindelse 

været på studietur til Malmø og set på, hvordan en svømmeklub dér 

driver deres svømmeskole 

o En fælles snak om, hvilke muligheder klubben har for at udnytte 

klubbens vandtid/vandkapacitet bedre (eks. ”vandplader” til at dele 

vandområdet op) 

 

4. Kontor/Økonomi 

A. Er der ledige pladser på svømmeskolens hold – i så fald hvordan 

kan vi få fyldt op?  

o Pt. omkring1545 medlemmer 

o Regnskab - vi rammer næsten budget 

o Stefanie arbejder videre med konceptet ”Skæve Træningstider” i 

forhold til at få fyldt op på holdene  

5. Vilkår for officials/afregning/transport etc. – Thomas  



   
o Svømmeudvalget udarbejder et oplæg  

o Jesper er i samarbejde med Gunnar ved at udfærdige en holdleder-

manual, hvor retningslinjer og vilkår for bl.a. afregning ved transport og 

overnatninger bliver beskrevet 

  

6. Generalforsamling 1. marts 2017  

o Susanne lægger dagsorden på hjemmesiden min. tre uger før og 

sender mail ud til alle medlemmer 

o Der er fundet dirigent  

o Revisor Henrik Hesselholdt udtræder - Marianne Agerskov indtræder 

som revisor  

  

7. Hvidovre Motionscenter - Gitte 

o Information om div. møder omkring Hvidovre Motionscenter givet til BS 

  

8. Svømmeudvalget    

o Torben gav informationer fra sidste udvalgsmøde se evt. referat i 

dropbox  

o HPT skal til stævne i Berlin 

o Torben gennemgik forslag til generalforsamling  

o Masterholdet er fyldt godt op - stiller op med holdkap til ”Danske Open 

Masters” 

  

9. Stævneudvalget  

o Det blev besluttet på BS-møde at aflyse ”Grand Prix” i maj   

o Jesper undersøger prisen på en medaljeskammel, der er nem at 

transportere  

 

10.  HR-udvalg  



   
o Ungdomsrepræsentanter - ikke afholdt møde med dem 

o Ansatte  

11.  Supportudvalget  

o Fest efter Klubmesterskab - der arbejdes på at finde lokale 

o Der er allerede nu ved at blive samlet et hold frivillige 

til Kammeratskabsweekend - obs. På  

12.  PR-udvalg  

o Flere artikler om klubbens deltagelse i stævner og mesterskaber blevet 

bragt i Hvidovre Avis   

  

13.  Eventuelt  

1. Kommende BS- møder 22/2, generalforsamling 1/3 og 15/3 

2. Elitepulje-ansøgning 

3. Bent - Årshjul (Plan desk) på mødet d. 22/2 (Bent nåede kort at 

vise lidt af konceptet) 

  

  


