
Referat, BS-MØDE 29. MAJ KL.17.30 I FIC 
Tilstede: Kim K, Kim S, Sten, Thomas, Anne-Mette, Stig og Lisa 

1) Referent: Lisa 

2) Ungdomsrepræsentanter 

Ville gerne drøfte Jensens afskedigelse og havde input fra a-holdet og var lidt triste over det skete. 

Synes, at der er kommet lidt dårlig stemning nok primært pga. manglende information. Bestyrelsen 

gav en meget overordnet forklaring og forklarede at man ikke kunne og ville gå i detaljer af hensyn 

til tavshedspligt. 

Der blev fra bestyrelsen informeret om, at der er taget en generel beslutning om, at vi ikke betaler 

for udenlandske stævner (fx EM masters), men at der kan søges om betaling fra støttepuljen.  

Mark fortalte, at han på det seneste ikke har været rundt på b-, c- og d-holdene og havde derfor 

ikke havde så meget til mødet. Vil fortælle om Ungdomsrepræsentantens rolle på 

kammerskabsweekenden, så svømmerne ved, hvad de skal bruges til.  

Trine og Mark blev også lige informeret om de nye sponsorpengeregler, så de også kan give 

informationens videre.  

3) Cheftræneren 

A) Vandtid søndag eftermiddag efter kl. 15.00 og måske forlænget lørdag. Allan vil tælle 

offentlige svømmere lørdag efter kl. 12.00. Ønsket om at starte tidligere i Avedøre mandag og 

torsdag er afvist. Mulighed for mere vandtid i Langhøj søndag.  

B) Kim har lavet eliteplan 2012-2016 – målsætninger/opgaver for den enkelte sæson. K-

håndbogen er opdateret. Der er endvidere lavet en trænerhåndbog. Feedback fra bestyrelsen 

via mailrunde. Hvis der behov for at mødes i bestyrelsen, så finder vi et tidspunkt. Det er vigtigt, 

at ALLE fra bestyrelsen melder retur. Feedback senest den 15. juni 2013.  

 

4) Kontor/administration 

A) Ny sæson. Oprettet i klubmodul. De største ændringer er mere vandtid til b- og c-hold. B-

hold får vandtid onsdag. Den gamle sæson lukkes, så trænere kan ikke længere sende beskeder 

via klubmodul. Ventelisten er flyttet til aktive medlemmer, så de har bedre mulighed for at 

tilmelde sig hold. Trihold og et nyt ungdomshold svømmer 1 time 2 gange om ugen i stedet for 

45 minutter. Det er besluttet, at fastholde det nuværende kontingent. Kontingent nedsættes til 

kr. 850 for de hold, der har 2x 45 minutter. Brobizz skal afskaffes. Karl-Kristians tidligere pc 

gives til Thomas.  Regnskab fra sponsorsvøm er afsluttet. Theas sponsorer rykkes til næste år. 

Sponsorkontrakter uden årstal skal laves hurtigst muligt. Kim K tjekker.  

Alle tilstedeværende fra bestyrelsen har underskrevet klubbens vedtægter som skal bruges i 

forbindelse med en prokura til klubbens bankkonto. Susanne sender mail til dem der ikke var til 

stede, såfremt at banken kræver deres underskrift.  

 



B) Klubmodul – møde vedrørende klubmodul aftalt den 13. juni 2013. Susanne, Thomas U 

deltager. 

Connie holder ferie i august. Susanne holder ferie fra 3. september. 

 

C) Bassinprøver – Der afholdes bassinprøver den 24. august i Avedøre og den 25. august 2013. 

Bo og Klaus står for prøverne. Der er taget kontakt til Bo omkring førstehjælpskurser. Bo vender 

tilbage med datoer for afholdelse.  

D) Diverse orientering fra kontoret: Aktiv sommer afholdes i Friheden i uge 31 og 32. Stefanie 

og Christina er instruktører og står også for det administrative. Dorthe Moebius og Søren 

Meiner er hjælpeinstruktører. Tilmelding kommer til at foregå via hjemmesiden.  

 

Økonomien i klubben ser fortsat fin ud. Vi skal være opmærksomme på, at der stadig er 

ubetalte regninger bl.a. afregning med skat.  

K-udvalget skal løbende hver måned have udskrift (saldo + posteringer) af de 3 konti som de 

har ansvar for.  

 

5) Idrætshædring – Connie var nomineret og fik blomster og gavekort. Desværre blev hun ikke 

udvalgt af kommunen til at modtage prisen hun var indstillet til.  

 

6) K-Udvalg 

A) aktivitetstilskud – 50.000,00 

B) Elitepulje 0 – ingen penge, da ansøgningen blev sendt for sent.  

C) Afslutningsstævne – mangler overdommer pt. Stig kontakter andre overdommere, da Peter 

Marcker er forhindret. Stig har ansvar for nåleuddeling. SIDSTE NYT – der er fundet 

overdommer.  

 

7) Ansættelsesudvalg 

A) Trænernes ønsker og fremtidsplaner – se fremsendt bilag ”indstilling kontrakter”. 

Bestyrelsen følger indstillingen fra ansættelsesudvalg og godkender. Der arbejdes videre på 

kontrakter.  

B) Nye kontrakter undervejs 

 

8) Forretningsudvalg 

A) Procedure for afskedigelse – fremadrettet skal det altid ske skriftligt. Vi skal have lavet en 

procedure ved afslutning af ansættelsesforhold. Klager – Connie følger op overfor instruktøren. 

Ved opsigelse skal der stå ”Samarbejdet er ophørt mellem xx og Hvidovre svømmeklub”. 

Besked sendes til de relevante hold, forældre samt øvrige instruktører. 

B) Ansøgning fra Christian til støttepuljen. Udvalget har besluttet at give ham 2.625 fra 

”støttefonden” til dækning af træningslejr.  

C) Evaluering af EKSTRA bestyrelsesmøde – udskudt til næste møde, der mangler referat, Anne 

Mette rykker Kristina.  

9) Opfølgning på ekstra BS-møde den 19. april. Punkt B-E tages op på næste BS-møde 



A) Instruktør- og føl-kontrakter – Lisa har været i dialog med juristerne hos Lederne som har 

godkendt vores kontrakter.  

B) Mål og visioner 2015 

C) Facebookside 

D) Skolesvøm – Thomas og Lisa følger op 

E) Rekruttering og uddannelse af instruktører 

 

10) Medieudvalg – Thomas skriver om SRØ, Kim har ansvar for H.C.A-cup, DÅM gr. 2 Lisa, DM – Kim 

regner med at skrive hver dag.  

11) Festudvalg – nåleuddeling – god sommer – Keung leverer mad, invitation er udsendt via 

trænerne 

12) Sponsorudvalg – Der bestilles t-shirt med teksten ”Mesterskab 2013” – ansvar Kim K  

13) Ansøgning om tilskud fra Støttepulje – se ovenfor 

14) Bemærkninger til referatet fra april - ingen bemærkninger. Anne Mette opfordrer til, at 

bemærkninger til referat skal komme hurtigst muligt efter, at det er sendt ud.  

Alle referater ligger i dropboks 

 

15) Andet 

A) status vedr. erhvervsforsikring – vi beholder den vi har.  

B) Holdlederbeskrivelser – Er med i K-håndbogen 

 

16) Eventuelt – Stig træder ud af bestyrelsen.  

Der laves konstituering på næste bestyrelsesmøde 

 

17) Kommende BS-møder: 14. august 2013, 1. oktober 2013, 14. november 2013, 6. januar 2014 


