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Referat, BS-møde 28. februar kl. 17.30 i FIC 
Deltagere: Anne Mette AMS, Bent BUO, Kim KK, Lars LM, Sten SB, Thomas, Lisa LO. Kontor: 

Susanne SH. 
1. Referat LO; Ingen valgt til næste møde 

2. Ungdomsrepræsentanter, MB og TM. Ikke til stede 

 

3. Cheftræneren (KS) Har prøvet sig lidt frem, og det var en god tur til Tyrkiet.   

Har indkaldt trænerne til face-to-face møder i løbet af marts med fokus på at få afklaret forventninger til 

hinanden. Udarbejder en plan for, hvor der skal laves en indsats.  

Vil gerne lave en talentudviklingsplan på sigt. Oplæg vedr. elitestruktur kommer også. 

Første tid er brugt til at planlægge træningslejr, alt det træningsmæssige, værelsesfordeling m.v.  

Susanne og Kim har fået planlagt træningstider frem til sommerferien.   

Kim arbejder på mere vandtid til morgentræning. Godt samarbejde med Allan og Claus 

DM-Hold klar 

Vil gerne lave en weekend for trænere på K-hold. Målet er at gennemgå struktur, så de kan blive involveret i 

kravene til de forskellige hold.   

Svømmere der ikke kan rykke op i K-afdelingen skal have klar besked. Der skal findes et alternativ til de 

svømmere som ikke kan fortsætte på K-hold.  

Kim forklarede, hvorfor træningsmængde og årgange er vigtigt.  

Er gået gang med at rette i K-håndbogen 

 

Susanne, Anne Mette, Kim og Connie holder møde vedrørende fordeling af vandtid i løbet af marts. 

 

4. Kontor/administration (SH) 

a) Meget flot regnskab. Susanne god til at få fyldt holdene og sælge kontingenter. Der er omkring 1200 

medlemmer i øjeblikket. Gennemgang af regnskab. Indtægterne er generelt steget en del mere end 

budgettet, bl.a. er sponsorindtægterne (penge fra Vennerne 37.000,00 og Gran Canaria (tryk på trøjer, 

Jke, Kims Kram mv) øget betragteligt. Desuden nyder vi godt af de fyldte hold. Øvrige indtægter 

lodsedler, førstehjælpsbøger fra Lions.  

Udgifter: Lønudgifter op pga. afskedigelse af Carl Christian og deraf følgende dobbeltløn, desuden 

ekstra hold på Langhøj som har fjernet / nedbragt ventelister. 

Øget nettoudgift vedr. kurser – afspejler fokus på efteruddannelse. Bassinprøver er faldet, Claus og Bo 

har hjulpet. Diverse – indtægt på udgift siden pga. hensat fra tidligere år.  

b) Budget – hvornår? Budget udarbejdes når der er kommet ønsker fra K-udvalg. Lønudgift øges med kr. 

10.000,00 til trænerløn. 

 

5. K-Udvalg (SB) Se referat fra K-udvalg 

6. Forretningsudvalg (SB) 

a)Møde med Lars Hørdum den 21. marts kl. 16.00. Sten og Kim skal mødes med Lars Hørdum 21. marts kl. 

16.00. Oplæg skal laves. Send gerne ideer og forslag til Stens mail. Sten, Kim og Susanne mødes tirsdag 

formiddag. 

b)Hædringer. Lars M laver indstillinger. Kim og Susanne laver input til oplæg til lederpris for Connie. 
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c)Generalforsamling 20 marts 2013.  

 I Status for kandidater. Lars M. spørger Kristina Young, Anne Mette spørger Jesper Lange og   

            Joy Rappenborg. 

 II Input til formandens beretning. Formøde med dirigent. Sten indkalder. Send gerne input  

 til Sten vedrørende tale. Input fra mødet. Fokus på ny cheftræner, hvor klubben er i    

  divisionen, godt regnskab. 

d)Henvendelse vedrørende årgang 2000-2001 der træner mere end 3 gange om ugen. En ildsjæl 

fra Risbjergskolen vil prøve at lave en ”sportsklasse” gældende for udskolingsperioden for alle der 

træner mere end 3 gange om ugen (alle sportsgrene). Susanne sender besked om antal i diverse 

aldersgrupper.  
 

7. Ansættelsesudvalg 

a) Sigrid giver melding slutning af marts/starten af april omkring udveksling. Alle kontrakter på K-trænere 

udløber til sommer med undtagelse af Kim’s. Ansættelsesudvalget og Kim skal vurdere om kontrakterne 

skal forlænges. Anne-Mette ansvarlig for planlægning i april.  

 

8. Medieudvalg 

a) Status? Beskrivelse af udvalgets opgaver? Der bliver fint opdateret med nyheder på hjemmesiden samt i 

avisen. Vil gerne arbejde på bedre artikler. Kristina Young spørges om hun vil hjælpe. 

b) Skal vi gøre noget på en anden måde? Kim skal have adgang til at skrive på hjemmesiden. 

c) Melde ind på, hvem der skriver artikler til hjemmeside vedr. stævner/arrangementer mv. Kim SRØ, 

Anne Mette AIF forårsstævne, Lisa GTI årgangscup, Thomas DM-H. Hjemmesiden skal opdateres med, 

hvem der er udtaget til DH-M. LK Tyrkiet træningslejr i Påsken.  

 

9. Bemærkninger til referatet fra januar. Ingen kommentar. 

 

10. Andet 

 

a)Vigtige datoer skal lægges ind i kalender – herunder ansøgningsfrist (hvem?) Susanne ligger datoer ind 

b)Status vedr. erhvervsforsikring (TU) Intet nyt 

c) Holdlederbeskrivelser (AMS) skal opdateres 

d) Orientering fra brugermøde i FIC (AMS). Allan (FIC) havde overskud på ca. 350.000,00. Forsøg i 

herreomklædningen vedr. bruserne, bordet rundt – de forskellige klubber fortalte lidt, AMS spurgte ind til 

mere vandtid, måske en åbning lørdag/søndag eftermiddag.  

 

11. Eventuelt. Købt vandtid i påsken. Svømmeskolen holder forårsfest, budget omkring kr. 200-250 pr. deltager.  

12. Kommende BS-møder, 8 april 2013, Fredag d. 19. april 2013, 29. maj 2013 og selvfølgelig generalforsamling 

20. marts 2013.  

 


