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Referat, Bestyrelsesmøde onsdag 19.4.2017 kl. 17.30 i FIC  

 

Deltagere: Lars, Jens, Thomas, Gitte, Jan, Katja, Pernille og Susanne 
Afbud: Jesper, Lasse, Gunnar og Stefanie 
 
Til mødet deltog Torben og Mathilde. De fremlagde og præsenterede DGIs Open Water koncept. BS gav ”go” for, 
at de fortsætter med dette tiltag. Open Water skal forløbe i juni, juli og august måned.   
 
 

1. Valg af referent og ordstyrer  

 Gitte referent og Katja ordstyrer 

 

2. Bemærkninger til referatet fra mødet 15/3 – ligger i Dropbox 
 

a. Præmieskammel seneste v/ Jan: Jan har undersøgt markedet lidt nærmere og kontakter en mulig 
leverandør 

b. Bassindeler seneste v/ Susanne: Bassindelere er bestilt (og nu ankommet) til Friheden. De skal 
afprøves inden ny sæson begynder 

c. Webshop seneste v/ Gunnar + Lars: Gunnar skriver ud og produktet/tøjet præsenteres i begyndelsen 
af maj i fælles klublokalet i Friheden. Webshoppen åbner også i begyndelsen af maj 

 

3. Kontor 

a. Hvordan kan vi få fyldt svømmeskolen op? Noget nyt? Pernille ser på info plakat til indgangen i 
Friheden og Avedøre (evt. også andre steder) 

b. Medlemskab af HVSK – klare retningslinjer – oplæg præsenteres ved næste BS-møde 

c. Sponsorsvøm: Pakning og udsending af årets sponsorsvøm forløb i år yderst effektivt 
 

4. Dropbox – demo – v/ Thomas 

 Vi i BS er blevet givet admin-ret - så tilknytter vi selv ”vores” udvalgs medlemmer 

 

5. Årshjul v/ Gitte 

 DGI afholder webinar d. 3. maj - hvor der er mulighed for at se en gennemgang af årshjulet og stille 

spørgsmål.   

 

6. Forretningsudvalg 

a. Forretningsudvalget er ”genoptaget” med Katja, Lars og Thomas 

b. Status på ansættelseskontrakter: Kontrakter er ved at blive gennemgået og rettet til 
 

7. Svømmeudvalget 

a. Holdledere: Der arbejdes på en beskrivelse og følges op på ”hvem er på hvilke hold” 
 

8. Stævneudvalget 

a. Klubmesterskab: Invitation til klubmesterskabet sendt ud. Lidt ændringer i kravene - bjærning taget af 

programmet 

b. Medley Cup: September 2017 

c. Modul 3 (”Starter”) afholdes - mange fra Hvidovre deltager 

9. Supportudvalget 

a. Klubfest: Susanne opretter event, når menuen er på plads og bestilt 
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10. PR-Udvalget 

a. Proceduren med at sende til Hvidovre avis er korrekt - vi skal bare fortsætte med at sende artikler 

afsted 

b. Gitte skriver om påskens træningslejre 

 

11. Eventuelt 

a. Kommende BS møder (31. maj + 5. sept + 5 okt + 15 nov) 

b. Snak om officialtjanser og hvordan vi fremover sikrer, at vi kan stille med nok official 
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