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Referat, BS-møde 1. oktober kl. 17.30 i FIC  

 

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

1. Referent – LM; Lisa LO tager referat på det næste møde 
 

2. Ungdomsrepræsentanter; MB og MO 
Deltog ikke på mødet hvilket bestyrelsen gerne vil have – det er jo info begge veje. Ungdomsrep. 
opfordres til at sikre at de kommer ud på alle K-hold og orienterer samt samler info/ønsker ind.  
 

3. Bemærkninger til referatet fra august 
Godkendt med mindre rettelser 
 

4. Nyt fra folkeoplysningsrådet og brugerrådene (Avedøre og FIC) 
Ulla UT deltog i denne del af mødet som medlem i Folkeoplysningsudvalget (valg 30/1-14) og af 
brugerrådet i Avedøre. Ulla er villig til at genopstille til en periode mere i FOU. Vi skal huske at indstille 
hende når den tid kommer. Brugerrådet ligger mere til en evt. svømmeskoleleder, så det er nok ikke 
længere der UT skal være med. 
Bent BO kontakter Ena fra idrætsrådet og høre om de indstiller UT igen eller vi selv skal gøre det. 
SH gav et godt indblik i arbejdet på godt og ondt i Brugerrådet i Friheden. 

 

5. Chris McDonald 
Flot arrangement – regnskabet er på vej. Pænt overskud til HVSK og gode oplevelser til alle der deltog, 
hvilket var lidt over 400. Sponsorudvalget opfordres til at gentage et ”foredrags-arrangement” i 2014. 
 

6. Kammeratskabsweekend 
God weekend der viste det fantastiske sammenhold og venskab der er mellem alle på tværs af K-
holdene. Næste år skal vi være ude i lidt bedre tid med planlægning og info. Kim KSH overvejer hvilken 
lejr (Ingeborg eller den anden der var foreslået) der skal benyttes i 2014 så den kan bookes NU! 
Gode holdledere der var med – en tilbød endog at indgå i sponsorudvalget for at hjælpe os med 
legater m.m. fremover. Herligt…. Hun er kontaktet efterfølgende ved jeg… 
 

7. Cheftræneren (KS)  

a. K-håndbog (sendt fra Kim pr mail 22/9) 
Den renskrives af TU og kommer på hjemmesiden i en ”foreløbig” version. Kommentarer og 
rettelser tages på næste møde. 

b. Træningslejr – status. 
Vi nåede ikke at tale datoer for 2014. A-hold til Torremolinos og B-hold til Sæby – det var der 
helt styr på. Desværre var der udfordringer med C og D/E holdets lejre. Efter mødet er de 
kommet på plads – men det må ikke gentage sig at vi er så sent ude. Det var bestyrelsens 
holdning at cheftræneren har ansvaret for at der er styr på alle træningslejre gennem sin dialog 
med trænerteamet. 

c. Kalender 
Ingen bemærkninger 
 
Vi drøftede endvidere ansvar og retningslinjer for transport til og fra stævner. Det er 
trænere/holdlederes ansvar at alle svømmere kommer trygt til og fra stævne. 
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Årgangsgruppe+ (udvalgte årgangssvømmere) starter deres ekstra-træning søndag i uge 43 kl. 
15 – 17 i Friheden. KSH får straks inviteret udvalgte efter indstilling fra Jonas og Thomas.Vi har 
ansat trænere til holdet – det skal i gang nu. 
 
Indkøb af svømmetøj – gennem HVSK – skal naturligvis være gennem samarbejdspartneren 
TYR så længe vi har en aftale. 

 

8. Kontor/administration  

a. T-shirts til trænere, instruktører og føl er bestilt 

b. Henvendelse vedr T-shirt Dreamteam (mail fra Torben som bilag). SH svarer – de må meget gerne 
låne logo (forventes at komme på) – ingen økonomisk støtte direkte fra klubben. 

c. Aflønning af føl under 15 år.  
Føl skal være 15 år - er man yngre er man hjælpe-føl og får tilbudt betaling af et 
svømmekontingent. SH svarer videre… 

d. Database for fælles brug af div.materialer – nej tak siger vi.. AM sender svar. Som TU sagde 
”Kommunisme fungerer ikke på det her plan” 

e. Andet fra kontoret 
Aftale om førstehjælpskurser er på plads. 
Official kurser 22/10 modul 1 og 23/11 modul 4 
Instruktørmøde afholdt 
Badehætter sælges nu til rabatpris med HVSK tryk – henv. på kontoret. 
 

9. K-udvalg  

a. Referat (sendt fra Kim 22/9) 

b. Interesse for EM i Herning blandt K-svømmere – mail med tilbud nu sendt til K-svømmerne på A, B 
og C 

c. Andet fra K-udvalget 
 
Der er nu ansat 2 ekstra trænere og det går meget fint. De har bassinprøver fra tidligere og KSH 
sørger for at der inden træningslejrene er styr på kendskab til alarmer m.m. i både Friheden og 
Avedøre for de 2 damer. 
 
Klubmesterskaber afvikles i uge 49 og klubfest 7/12 i Lille Friheden. 
 
Mesterskabs T-shirts bestilles til de svømmere der nu er kvalet til mesterskaber. 
 

10. Ansættelsesudvalg (AMS, BUO, KS) 

a. Ansættelse af Trine og Liza 

b. Bonus udbetalt til Kim, 95% opfyldelse. 

c. MUS Kim er afholdt kort efter bestyrelsesmødet 

d. Overvejelser omkring ansættelse af svømmeskoleleder 
Møde FU, Conni og Susanne den 10/10 – er afholdt – behandles på næste bestyrelsesmøde. 

 

11. Forretningsudvalg 

a. Procedure for afskedigelser blev godkendt. 
 

12. Opfølgning på ekstra BS-møde den 19. april  
Referat er kommet – behandles på næste møde 
 

13. Medieudvalg (LM, KY, SV) 

a. Facebook gruppe - oprettet 

b. Ny hjemmeside – status er at den er på vej med et layout og indholdsmæssigt brush-up 

c. Hvidovre Svømmeklubs historie – gennemskrives og ændres 
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d. Banner – konkurrence udskrives 

e. Finde ansvarlige for artikler om kommende stævner mv. 
Træningslejre – trænerne 
Årgangsgruppe+ - KSH 
Hillerød Cup – Jonas og Thomas 
SRØ Kim 
Klubmesterskaber KY 

 

14. Sponsorudvalg (KK) 

a. Salg af klubtøj – 22/10 er der klubdag 
 

15. Eventuelt 
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