
Referat  

BS-møde den 4. december 2014 

 

Tilstede: Dorthe, Bent, Anne Mette, Torben, Lars, Gitte, Kim, Thomas, Kristina og Lisa 

 

1. Referent Lisa – Referent til næste møder 8. januar2015 Anne-Mette, 21. januar 2014 Thomas 

 

2.  Ingen bemærkninger til referatet fra 27. oktober 2014.  

 

3. Forretningsudvalg (LM+AMS) 

A: Møde med forvaltning den 17. november 2014. Lars gav en kort referat fra mødet. Fint møde. Fik 

orienteret på en god måde, bl.a., hvor mange offentlige svømmere der er om fra kl. 17.00, 

barbering i babybasin m.v. Udfordring med nye svømmere til sommeren 2015, da mange skal rykke 

op. Forslag til udvidet træning i weekender. Avedøre har svært ved at skulle udvide tiden i 

soppebassinet. Ingen problemer med at søge om Aquacamp og Aktivsommer.  

B: Det lader til, at svømmeskolen kan få FIC lørdag eftermiddag fra kl. 15.00 til kl. 18,00 

C: Styr på om der nogle som vil stille op. Anne-Mette og Kristina ønsker ikke genopstilling. Bent 

spørges om han vil være dirigent til generelforsamling (Har efterfølgende sagt ja til at påtage sig 

hvervet) .  Forslag om stigning af kontingent, hvis det er nødvendigt.  Afventer mødet den 8. januar 

2015 om stigning af kontingent i konkurrenceafdelingen. Dorthe vil lave forslag til budget for 

svømmeskolen. Regnskab skal sendes ud. Thomas og Susanne ligger forslag til budget den 21. 

januar 2015. Vil prøve at rekruttere nye kandidater til bestyrelsen under klubmesterskaber.  

D: LK sendte ud via sponsor, der har 12 tilbagemeldinger. Der er udvalgt 4 til sponsorsvøm.   

 

4. K-udvalg og cheftræner (TB;KS) 

a: Torben har sendt orienterende  mail. Træningslejr B og C i Sverige. 

b: Oprykning – Kim vil få info fra Eliza 

c: Kirsten Meier hjælper Jesper 

d: 6. juni 2015 sommerafslutningsstævne. Lille Friheden er booket til fest.  

E: Ikke besluttet hvornår der skal afholdes klubmesterskaber, da DMH ligger i december 2015. 

F: Elite+ status – ikke optimalt oplæg, og meget forsinket.  Søren Meier, Silja D. Hansen, Josefine B. 

Olsen er udtaget.  

 

5. Ansættelsesudvalg (LB; BUO; KS) 

a: Mia er ansat i administration for at afhjælpe Kim. Er ansat 10 timer pr. uge. Christian er ansat 

som assistent træner på B-hold, hvor han deltager i 2 gang træning pr. uge.  

b: Ideér til mødet med Lene Madegaard fra svømmeunionen, sendes til Bent. Fokus på 

Konkurrenceafdelingens fremtid mht. arbejdsopgaver for kommende cheftræner, fordeling af 

arbejdsopgaver.  

 

6. Sponsorudvalg 



A: Sponsorsvøm-udvalg på plads. Mandag den 8. december 2014 fordeles nuværende sponsorer og 

info sendes til forældre. Primo / medio januar 2015 fordeles potentielle 

B: Hvidovre Kommune har tilbudt sponsorkroner til klubber med stort ungdomsarbejde. Vi vil gerne 

søge denne sponsorpulje – ansvar skal fastlægges til næste bestyrelsesmøde 

  

7. Kontor/adm/svømmeskolen 

A:  Brugerrådsmøde i AIC – Ulla sidder pt. som repræsentant, Gitte vil gerne træde ind som afløser. 

FIC – Susanne sidder som repræsentant og Anne Mette suppleant.  

B:  Den nye svømmeskolehåndbog ligger i trænerarkiv. Nye trænere får den udleveret eller som 

link. Er på ca. 13 sider i alt. Arbejdsbeskrivelser, praktiske ting, julegaver m.v.  

              C; 3 nye trænere og en hjælpetræner + Mia er ansat i svømmeskolen 

D: Aqua convention i Esbjerg – de deltagende var meget glade og positive. De ønsker at deltage 

igen i 2015. Bestyrelsen vil vurdere for år til år om de skal deltage.  Ligger det som forslag til budget 

for 2015. 

E: Aqua Camp til sommer – vil gerne køre det til sommeren 2015. Mangler vandtid, lokaler m.v. Det 

skal nok blive løst. Dorthe har ansvaret. 

F: Fritid for dig i foråret – ikke muligt mht. vandtid. 

G: Svært at rekruttere trænere til lørdagen pga. manglende tillæg. Dorthe vender tilbage 

vedrørende udspil til løn.  

H: Kommunen har stramme regler for børneattester, hvorfor der er så mange som skal udfylde.  

Kommunens krav er højere end, hvad retningslinjer der ellers er meldt ud. Susanne deltager ved 

klubfesten, hvor hun vil samle underskrifter på børneattester.  

 

8. Klubfest 

A:  Program er klar. Festen starter 18.30. Lars holder bl.a. tale og uddeler et par priser. 

 

9. Eventuelt 

A: kursus om bestyrelsesarbejde – Thomas og Bent deltog. Fik understreget, at Hvidovre 

svømmeklub er godt kørende i forhold til andre klubber. Måske kan vi optimere vores møder ved at 

sende information ud inden bestyrelsesmøder.  

B: Microsoft- Thomas vil kontakte Lise Elkjær. 

c. Der er lavet kurve med slik for god samarbejde til vores samarbejdspartnere. Alle trænere får 

biografjulekort.  

d. Bent var dommer i Bellahøj til DM-Kortbane. Hvidovre er usynlige, mange andre har flag, 

holdledere som er ”mødested” lækker snack. Overvejer en retningslinje fremadrettet.  

 

10. Kommende BS-møde: 21.jan 

 

 

 


