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Referat, BS-møde 16. januar kl. 17.30 i FIC  

 

Deltagere: Anne Mette AMS, Bent BUO, Kim KK, Lars LM, Lisa LO, Stig SV, Sten SB, Thomas TU 
Ungdomsrepræsentanter: Mark MB og Trine TM Kontor: Susanne SH. 
Til punkt 6.d. Sigrid (træner E+D-hold) og Jonas (træner C-hold) 
 
 

1. Referent AMS; LO referent til næste møde 
 

2. Ungdomsrepræsentanter; MB og TM 
Avedøre – brug for at skamlerne bliver skridsikre. Mark beder Martin om at tage en føler og Susanne sender 
mail til Bo. 
 
 

 

3. Ansættelsesudvalg (BUO/AMS) 

a. Status for snak med trænere om uddannelsesbehov 
Er i dialog med Kim 

b. Jobbeskrivelse cheftræner 
Sendt – afventer tilbagemelding 

 
 

4. Kontor/administration (SH) 

a. Elitepulje 

2012 – 55.000 til A-holds træningslejr. SV skriver evaluering. 

2013 – ideer til ansøgning: tilskud til langbanetræning til svømmere der deltager i mesterskaber, 

tilskud til assistenttræner til elitesvømmere (8 timer pr uge), træningslejr inden DM,  

 

b. Engangspuljen – 4 OL skamler A 21.400. (SV) 

c. Der er sendt ansøgning til kommunen omkring bevarelse af vandtid i næste sæson og fremsat ønske 
om mere vandtid. Ansøgningen bliver alene behandlet rent administrativt. Derfor skal der sendes 
yderligere ansøgning om mere vandtid til politisk behandling, hvis vi skal have mere vandtid.  

d. Der er mange henvendelser om den måde klubmodul opkræver kontingent på. SH tager kontakt til 
klubmodul for at se om det kan gøres mere hensigtsmæssigt. 

e. En it specialist hjælper Susanne. 

f. Mere vandtid. Idrætsrådet SV skriver mail. SB kontakter Lars Hørdum for møde. 
 

5. Sponsorudvalg (KK) 

a. Sponsorstævne – status? 
Klar til at pakke materiale. Kommer ud til svømmerne i denne og næste uge. Frist for aflevering af 
aftaler er den 26/2. Sponsorer til svømmere der er stoppet bliver fordelt blandt svømmerne på det 
hold svømmeren forlod, med angivelse af at det er en tidligere sponsor. 
 
Klubtøj: venter stadig på shorts. Beder TYR om snart at komme i klubben og sælge klubtøj mv, da 
nogle af de svømmere der er rykket op efterspørger klubtøj.  

 

6. K-udvalg (SV) 

a. K-udvalgsmøde mandag rykkes til 4/2. 

b. Der mangler en cheftræner til at få styr på stævnerne mv. Kim starter 3/2. 

c. C-holdets omgangstone 
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Der har været en henvendelse fra en forælder. Der vil være særlig fokus fra trænernes side på 

omgangstonen. Trænerne har ikke set noget der tyder på mobberi. Alle skal opføre sig og tale 

ordentligt. Andre svømmere synes, at stemningen er god på holdet. Tage en snak mellem forælder, 

træner og formand. 

d. Oprykninger 
8-10 svømmere fra D-holdet prøvetræner med C-holdet og der er rykket et tilsvarende antal 
svømmere op fra E til D-holdet. K-udvalget har ikke været inddraget, hvilket er en fejl fra trænernes 
side. BS havde svært ved at forstå, hvorfor trænerne har valgt at rykke så mange svømmere på dette 
tidspunkt. Havde først ventet at der ville ske et ryk i løbet af foråret. 
 
Sigrid og Jonas blev kontaktet og deltog efterfølgende til behandling af dette punkt 
Det har været nødvendigt at rykke så mange svømmere for at vi har plads til at rekruttere nye 
svømmere til E-holdet. Vi skal have flere svømmere i K-afdelingen. Niveauet på C-holdet er i forvejen 
meget spredt, og de bedste svømmere træner derfor med B-holdet 2 gange ugentligt. De er ikke 
teknisk klar til at rykke på B-holdet nu, men får ikke nok pres på C-holdet. 
Der findes en løsning, så der er nok træner-kræfter på kanten når C-holdet træner. Jonas har føl 
2xugentlig og Thomas er med 1xmånedligt Kim vil blive inddraget, når han starter. Evt. kan han være 
med på kanten, eller undersøge om hjælpetræner(e) ønsker flere timer. 
 

7. S-afdelingen (SH) 

a. Status bassinprøver: Alle har taget bassinprøve 
 

8. Forretningsudvalg (SB) 

a. Generalforsamling 20/3-2013.  
i. Hvem genopstiller? Forslag til nye medlemmer af BS? 

Alle der er på valg genopstiller. Mangler suppleant, så opfordre forældre (gerne med børn på 
C/D-hold) til at opstille. 
BU spørger om Bent Østergaard vil være dirigent. 

b. Dato for afslutningsstævne med klubfest om lørdagen (mail fra SH): fastholder den 15/6, da der er 
DÅM den efterflg weekend. Formiddagsstævne med frokost i Lille Friheden.  

 

9. Festudvalg (LBO) 

a. Klubmesterskabsfest. Gik godt. Dog skal vi næste år sætte ekstra ressourcer på for at sikre bedst 
muligt at svømmerne får de rigtige nåle, pokaler mv. Overveje inden næste klubmesterskab hvordan 
vi gør det. 

b. Klubmesterskabsfesten 2013 bliver flyttet til Teatersalen (SH) 
 

10. Medieudvalg 

a. Status? Beskrivelse af udvalgets opgaver? Udvalget mangler at blive besat. SV tager sig af 
hjemmeside. 

b. Opfølgning på de sponsorer der tidligere har støttet via bladet, status? Nogle vil gerne have reklame 
på hjemmeside i stedet for blad. SV er i gang. Lars Chr. bliver spurgt om alle er kontaktet (AMS) 

c. Melde ind på hvem der skriver artikler til hjemmeside vedr. stævner/arrangementer mv. 
DÅM – AMS, Lyngby – LO, AIE – KK, Kronborg - TU 
 

11. Bemærkninger til referatet fra december 

a. Referater er i Dropbox  
 

12. Andet 

a. Status årshjul (BUO) – i stedet udvide kalenderen på Klubmodul. Der er både offentlig synlig 
kalender, samt mulighed for at det kun er BS der ser indhold på kalender. Sidste kan bruges til fx 
ansøgningsfrister. Hvis BS-medlemmer vil se hele kalenderen logges ind.  

b. Status vedr. erhvervsforsikring (TU) – ikke de store prisforskelle. Undersøger stadig 
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c. Holdlederbeskrivelser (AMS) – drøfter med Kim, når han er startet. 
 

13. Eventuelt 

a. Brugerrådsmøde i FIC – rykke for status omkring brandmyndighedet, så vi kan komme til at holde 
stævner i FIC. Indblik i hvornår der er offentlige brugere – fx fik vi afslag på vandtid til at træne 
søndag den 30/1. Der blev konstateret 3 svømmere i bassinet. 

 

14. Kommende BS-møder; 28. februar, 8. april, EKSTRA fredag 19. april kl 16, 29. maj. GF 20. marts. 


