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Referat, BS-møde 30. april kl. 18.00 i FIC  

 

Til: Anne Mette AMS, Bent BUO, Kim KK, Kristina KY, Lars LM, Lisa LO, Thomas TU, Gitte GB og Torben TB 
Ungdomsrepræsentanter: Mark MB, Mathilde MO Kontor: Susanne SH, Cheftræner Kim Skou KS 
 
 

1. Referent – AMS; Gitte referent næste gang 
 

2. Ungdomsrepræsentanter; MB og MO  
Bede dem om at komme næste gang 

 

3. Bemærkninger til referatet fra marts 

a. Referater er i Dropbox og på hjemmesiden 

b. Opfølgning 
 

4. Cheftræneren (KS)  

a. Henvendelse fra far til K-svømmer i Holbæk 
i. Kim har svaret – ikke bedst plads om lørdagen, så hun skal følge A-holdets program og 

kunne følge deres niveau. Ingen betaling frem til sommerferien. Hvis fortsætter, så 200 kr. pr 
sæson til at dække administration mv. 

b. OL-skamler 
i. Kim har talt med Allan. Kim bestiller. Drøftede om klubben skulle betale yderligere 3 så vi har 

6 skamler. Det gør vi ikke, da vi lige må afvente hvad der sker mht. renovering. Allan har 
lovet at stå for montering 

c. Kammeratskabsweekend. Bliver det til noget? finde alternativ? 
i. Kan ikke finde en hytte. Lars Kristian har været i gang. Kim booker hytte til 2015 nu. Gitte 

kender måske en mulighed for hytte og melder tilbage. Ellers vil Bestyrelsen bede trænerne 
om at arrangere et en-dags arrangement en lørdag (for at minimere problem med at mange 
A-svømmere har hold om søndagen). Det er vigtigt, at der snart bliver meldt en dato ud. 

 

5. Kontor/administration/svømmeskole  

a. Kontrakt og løn for trænere og hjælpetrænere i svømmeskolen.  
i. Ansatte med under 8 timer om ugen har ingen rettigheder ifølge DIF og Funktionærloven. 

Derfor giver vi gode betingelser i forhold til minimum. 
ii. Problemer med vikardækning pt. Måske har man ikke fået rekrutteret de rette i år. Overvejer 

jobopslag, hvis der ikke er nok trænere. 
iii. Belønne trænere med lang anciennitet og mange timer med en højere timeløn. I år har nogle 

fået en bonus. 

b. Jobbekrivelse for trænere og hjælpetrænere fremsendt 
Vil blive fulgt op af trænerhåndbog der bl.a. beskriver at man skal melde afbud inden kl. 
9.00 

c. Kompetencemål udarbejdet af arbejdsgruppe 
i. Flot arbejde! 
ii. Teenage hold 4 hold, 2 aldersgrupper der skal battle mod hinanden – bevilliget beløb til at de 

kan tage ud og battle mod andre mv. 
iii. Vand kampsport – nyt hold rettet mod større børn, der vil lave armstræk og fysiske øvelser 

d. Ny sæson 
i. To nye teenage-hold 
ii. Tre gratis-hold til trænere 
iii. Femmer svøm. Dygtige 5 årige som kan svømme langt efter intensiv undervisning i Langhøj 
iv. Problemer med 1 times vandtid lørdag morgen i FIC. Hvis ½ time mere, så kan overveje at 

flytte B-hold (problem med stævner). Kim og Lars tager møde med forvaltning om muligheder 
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om lørdagen og mulighed for at kunne brug FIC hele sæsonen om søndagen. Så kan vi flytte 
K-hold til FIC og frigive vand i Avedøre til svømmeskolen om søndagen. 

e. Rådighedsbeløb til svømmeskoleleder foreslås at blive 10.000 kr. 
i. Skal bruges til alle mulige småting. OK fra BS. 

f. Volleyball klubben om parkering. 
i. Ishokey har ændringer. Vi får et nyt oplæg. 

g. Biler i gården ved Langhøj 
i. Hvis flere henvendelser, så henvise til kommunen/kultur og fritid 

 

6. Forretningsudvalg (LM, AMS) 

a. Aftale BS-møder for efteråret.  
i. Forslag: lørdag den 16/8, onsdag 24/9 (ny dato!), mandag 27/10, torsdag 4/12 
ii. FU kommer med oplæg til det lange møde lørdag den 16/8. Emne: er det mængden der gør 

det? Qua DHM. Forberede fælles forældremøde der afholdes 17/9. 

b. Idrætshædring 22/5 Josefine og Frederikke i år. Silja og Josefine og måske flere næste år. 

c. Ex A-svømmere der ønsker at svømme DHM 
i. Kun medlemmer kan stille op. Gerne have et tilbud til ex-svømmere, så de kan holde sig i 

form. Skal det være vores gode b-holds svømmere der kommer til DHM eller ex-svømmere. 
Forskellige holdninger. Bent spørger om der er interesse hos A-holds svømmere, som vi ved 
stopper. 

d. Gaveindsamling (DGI). Link til at læse mere https://gaveindsamling.dgi.dk/ 
i. Ikke umiddelbart noget vi kan bruge pt. men huske hvis der kommer projekter. 

e. Afholdelse af stævner i FIC – BS vil gerne støtte op om det. Formand og Kim tager denne med til 
forvaltning (brandalarmering). Torben tager den med til K-udvalg.  
 

7. K-udvalg  

a. Der har ikke været møde i K-udvalget siden sidste BS-møde – næste møde 19/5 

b. B+C holdets træningslejr – Blev meget forsinket på vej ned. Måske kommer der kompensation til 
svømmerne. Pengene går til forældrene, men ikke klubben. Rigtig god træningslejr. Stor ros til Mark. 
Ydmyg. Vejledning fra Thomas. B-holdet fungerede godt. Lidt problemer med C-holdet. Kan være 
hårde mod hinanden. Forventningsafstemning ifh at træningslejr ikke er ferie. Der skal mere 
hjælpetræning på C-holdet. 

c. Bliver ressourcerne til hjælpetrænere udnyttet rigtigt? Kan vi omfordele, eller skal vi tilføje flere 
ressourcer. 

d. Vi skal have nogle forældremøder i september!! Fælles forældremøde for C, D og E den 17/9. 
ASKOU booker lokale og giver besked til trænerne. Thomas og Trine skal ligeledes sørge for at holde 
forældremøde 

e. Drøftelse omkring oprykning mv. 

f. D+E holdets træningslejr – I Korsør. Rigtig fint. Forældrene med i bassinet. Næsten alle deltog. 
Endnu engang problemer med klor. Dog kunne træningslejren gennemføres. 

g. Afslutningsstævne – Hallen er stadig åben for sæsonen på det tidspunkt. Formiddagsstævne. Frokost 
efterfølgende. Trænerne bestemmer hvad der skal svømmes. Kåring af årets official. Nåleuddeling. 
Susanne – er der booket vand? Og Lille Friheden? 

h. Træningslejr uge 42. A+B holdet skal til Calella. C+D holdet er ved at blive arrangeret af Eliza og Kim 
(måske Ebletoft/Vildbjerg). 

 

8. Personaleudvalg (LB, BUO, KS) 

a. MUS med Trine? 

b. Genforhandlinger af kontrakter, herunder løn. 

c. Jobopslag hurtigst muligt. Sigrid sender mail til forældrene i aften eller i morgen og taler med 
svømmerne på fredag. Kristina lave nyhed til hjemmesiden omkring at Sigrid stopper. Gerne billede. 
Spørg om hendes historik – hun skal ud og have erhvervsrelateret arbejde. 

 

https://gaveindsamling.dgi.dk/
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9. Medieudvalg (KY, GB) 

a. Gennemgang af hjemmesiden Grundlovsdag 
 

10. Sponsorudvalg (KK) 
Næste BS møde 
 

11. Eventuelt 
Mødedisciplin – kan vi vælge dage, så man kan blive til mødet er slut og fra mødet starter. Vi mangler 
deltagere for at kunne behandle alle punkter. 
 

12. Kommende BS-møder: 11/6  
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Bilag: 


