
   
Referat BS-møde onsdag 15.03.2017 kl.18.30 i FIC 

Deltagere: Lars, Lasse, Thomas, Gitte, Jan, Jesper, Katja, Pernille, Susanne, Gunnar og Stefanie 

Afbud: Jens 

1. Valg af referent og ordstyrer: 

Ref.: Gitte og ordstyrer: Lars 

(Gitte laver liste over ref. og ordstyrer for de kommende BS-møde - se Dropbox) 

2. Bemærkninger til referatet fra februar mødet: 

Alle fra BS skal have adgang til Dropbox. Til næste BS-møde skal der være en gennemgang af 

Dropbox (et punkt for sig selv på dagsorden) 

3. Kontor: 

a) Der arbejdes fortsat på at få mere vandtid / plads (bassinopdeler)-  evt. med opdeling af 

bassinet (Stefanie i dialog med halpersonalet) 

b) Der arbejdes videre med et oplæg omkring klare retningslinjer omkring medlemskab af 

HVSK (Thomas og Katja) 

c) Af kommunens engangspulje er klubben blevet bevilget et beløb svarende til indkøb af et 

skab til materialer til svømmehallen i Friheden  

d) Indretning af kontor går ”kontoret” videre med 

e) Præmieskammel - skal tages med som punkt til næste møde 

Kontor ved cheftræner/Gunnar 

a) Info om kommende oprykninger og den igangværende planlægning for næste sæson 

b) HPT- holdet er kommet godt i gang 

4. Generalforsamling: 

a) Evaluering: Dejligt med stort fremmøde. Vi skal fortsat huske og arbejde på at få hele HVSK 

repræsenteret til Generalforsamlingen. God dirigent 

b) Holdledere: I svømmeudvalget udarbejdes pt. et skriv om holdleder-rollen. Det er 

trænerne, der skal sørge for, at der er holdledere til stævner og træningslejr. Trøjer til 

holdledere skal kunne købes på webshop 

5. Hvidovre kommunes Eliteidrætspolitik 

Positive omkring deres visioner. Lars skriver et høringssvar 

6. Vores udvalgsstruktur 

Til næste BS-møde laver Lars sammen med Katja et oplæg om ny HR/forretningsudvalg 



   
Bemanding af de enkelte udvalg tages som et punkt på næste BS-møde. 

7. Svømmeudvalget 

Ikke afholdt møde siden sidste BS-møde 

8. Stævneudvalget 

a) Sponsorsvøm: Ved dette års sponsorsvøm indsvømmet ca. 188.000 kr. Hvordan tænker vi 

eks. helårs sponsorrater til svømmere?  

9. Supportudvalg 

”Madhold” fundet til kammeratskabsweekend - Stefanie afholder møde med gruppen. Andy 

”Smørmanden” vil gerne levere mad til weekenden 

27.maj afholdes klubmesterskabsfest - hallen er booket til arrangementet. Susanne går i dialog med 

”Halvlegen” omkring mad  

10. PR-udvalg 

Artikler om sjællandsmesterskab og HPTs tur til Berlin sendt til Hvidovre Avis - desværre ikke 

kommet med 

Jan skriver om resultaterne fra DM Mastersvøm og Gitte om sponsorsvøm 

11. Årshjul 

Muligt at tilmelde sig webinar d.3.maj hos DGI 

Gitte været i dialog med ansvarlig hos DGI omkring brugen af Årshjul/Plandisc - arbejder videre 

med dette 

12. Eventuelt 

Lars informerede om billetter til EM i svømning til december  

Ansøgning til Elitepulje sendt afsted - vi skal arbejde med ansøgningen hen over hele året 

Lars indstiller til årets idrætshædring på kommunen  


