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Referat, BS-møde 14. august kl. 17.30 i FIC  

 

Deltagere: Anne Mette AMS, Bent BUO, Kim KK, Lars LM, Lisa LO, Sten SB, Thomas TU 
Ungdomsrepræsentanter: Mark MB, Mathilde Olsen MO Kontor: Susanne SH, Cheftræner Kim Skou KS 
 
 

1. Referent - AMS; Vælge referent til næste møde 
 

2. Ungdomsrepræsentanter; MB og MO 
Mathilde Olsen har meldt sig som afløser for Trine Meier der er stoppet på A-holdet. 
 

3. Konstituering 

Der er ikke regler for hvordan BS skal agere når næstformand forfalder. Derfor vælges ikke ny næstformand, 

men bestyrelsen kører videre uden næstformand. Lisa træder ind som fuldgyldigt medlem af bestyrelsen, da 

hun er 1. suppleant. 

Hvis formand (SB) trækker sig, så vil det kræve en ekstraordinær generalforsamling.  

Lønnede medarbejdere kan ikke være formand for eller medlem af forretningsudvalg. 

Forretningsudvalg – LM træder ind. 

Formand K-udvalg – SB bliver formand.  

Peter Skousen indtræder som medlem af K-udvalg. 

 

4. Bemærkninger til referatet fra maj 

a. Referater er i Dropbox  

b. Der mangler stadig referat fra ekstra bestyrelsesmøde. Skydes til næste møde. 

c. Kammeratskabsweekend: Drøftes på næste K-udvalgsmøde mandag, herefter mere information 
 

5. Cheftræneren (KS) Kim deltog ikke pga. træning, men kom ind i slutning af BS-mødet 

a. Kim sender K-håndbog og trænerhåndbog ud til BS, så vi kan se den med de rettelser der er blevet 
lavet på baggrund af tilbagemeldinger fra BS m.fl. før ferien. Herefter vil TU sørge for korrektur og 
opsætning.  

b. Kapitel om visioner og sportslige resultater tages i første omgang ud af K-håndbogen. Lav ekstra tjek 
og drøftes herefter på næste BS-møde 1/10.  

 

6. Kontor/administration  

a. Buket til Allan der er blevet indlagt 

b. Afslutningsfest kostede 7.700 kr.  BS skal blive bedre til at cirkulere rundt og tale med nye forældre 

c. Anmeldelse af arbejdsskade. Trine Meier blev smidt i vandet i forbindelse med afslutning og slog sin 

fod. 

d. Højtaleranlæg bliver ikke lånt ud. 

e. D/E hold. Skal det hedde E-hold eller talenthold? Har forsøgt at ændre navnet til talenthold, men det 

er ikke slået igennem. Går tilbage til at det hedder E-hold. 

f. Nye regler for tilskud til lederuddannelse. Max 2 kurser pr. år pr. leder og max 2.000 kr. TU og SH 

skriver til forvaltning omkring den særlige situation der gælder for en svømmeklub. Alle instruktører 

skal tage bassinprøve hvert år og førstehjælpskursus efter behov. Alle nye instruktører skal 

derudover tage første 2 moduler. 

g. Tasker til holdledere på plads 
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h. Tilbud fra Falck på førstehjælpskursus. Skal forhandle lidt mere, så vi får en løsning der passer til 

situationen. Alle instruktører skal på førstehjælpskursus i år, da det er længe siden sidst. ALLE 

instruktører skal tage bassinprøve HVERT år, så alle kan det basale, herunder hjertestarter. OK til 

pris. 

i. Tilbud fra klubmodul på at give grafisk løft og gøre hjemmesiden mere brugervenlig: 5.000 kr ex 

moms. 

Bedt om fuld betaling før levering, hvilket FU var lidt skeptisk overfor. SH vender tilbage og beder om 

at noget af betaling afventer levering, men ellers OK fra BS. 

j. Sponsormateriale. Årstal skal slettes. KK sørger for at de bliver trykt. 

k. SH sørger for reparation af sin telefon 

l. 3 svømmere mangler at betale. Hvis der ikke er betalt 15/9 kan svømmerne ikke deltage i træning 

eller stævner. 

m. E-hold. Der mangler svømmere. Kim sørger for at komme ud i svømmeskolen, da det ikke længere er 

en del af Sigrids jobbeskrivelse. 

n. Passive medlemmer. A-svømmer på efterskole og vil gerne fortsætte med at deltage ved stævner. 

SH følger op for, at kunne afgøre, om hun vil komme til træning i weekender og ferier og deltage i 

stævner. Hvis trænerne indforstået med det, så tilbydes gæstetræning til reduceret kontingentet. Hvis 

det alene drejer sig om at hun kan bruge sin licens, men ikke vil deltage i træning eller stævne, så 

oprettes passivt medlemskab til 200 kr. 

o. DIF – idræt for alle børn. Forældre kan søge om tilskud. Det er klubben der skal ansøge. SH har 

ansøgt. 

p. T-shirts til instruktør og føl. Trænger til nye. Halvdelen står med andre t-shirts. Mange nye 

instruktører. Laver nye t-shirts hvor der står træner på dem alle og HVSK logo. Uden navn. Laver 

lager i klublokalet. 

q. Svømmerne får ikke nye t-shirts i dag. KK tager fat i TYR for at få lavet en klubdag hvor det bliver 

muligt at købe klubtøj. 

r. Aktiv sommer. 90 børn. Meget ros. Flere børn fra Aktiv sommer har meldt sig ind i klubben. Læring til 

næste år: Der skal være nogle til at tage i mod dem uden for omklædningsrummet. Giver introduktion. 

Hjælper med omklædning. 

s. Ny sæson: 1125 medlemmer, 143 på venteliste. 2 ekstra hold i Langhøj søndag. Forsøger at få lov til 

at starte lidt før i Avedøre for at få plads til 2 ekstra hold. Sendt mail til Lars Hørdum. Undersøgt 

regler for pauser. Max 6 timer uden pause. 

t. Instruktører og føl er næsten på plads. BS drøftede hvilken erfaring instruktørerne skal have for at 

kunne undervise 5-årige i Langhøj. Konklusion: Instruktører skal have flerårig erfaring for at sikre 

sikkerheden og en god oplevelse.  

u. Børneattester. Sende mail til alle forældre. 

 

7. K-udvalg  

a. Møde på mandag 

8. Ansættelsesudvalg (AMS, BUO, KS) 

a. 9 ansøgere. Første screening af Kim. Ansættelsesudvalg går i gang med udvælgelse. Forventer 

afklaring i uge 35. 

 

9. Forretningsudvalg 

a. Procedure for afskedigelse. Oplæg udestår 
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10. Opfølgning på ekstra BS-møde den 19. april  

a. Afventer referat 
 

11. Medieudvalg (LM, KY) 

a. Se under kontor.  
 

12. Sponsorudvalg (KK) 

a. Tilbud om sponsorat fra Modstrøm. BS vurderer, at der vil give et meget lille beløb i sponsorat. Hvis 
de interesseret i at give et en-gang sponsorat på 5.000 kr., så vil vi gerne reklamere, ellers pænt nej 
tak. 

b. Chris McDonald 

Stadig 150-200 ledige pladser. Gør reklame på facebook, forældreintra mv. 

 

13. Andet 

a. Holdlederbeskrivelser (KS) Er del af K-håndbog 
 

14. Eventuelt 

a. Møde i folkeoplysningsforbundet. Valg omkring årsskiftet. Lars Hørdum orienterede om aftale mellem 

HVSK og Allan omkring træning efter offentlig åbningstid om søndagen, når issæsonen starter. 

AMS: Fremsender referat fra møde med Lars Hørdum, da alle i BS ikke var bekendt med hvad der 

var blevet aftalt. 

b. Bannere/flag til brug for stævner. LM sørger for. 

 

15. Kommende BS-møder: 1. oktober 2013, 14. november 2013, 6. januar 2014 
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