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Referat, BS-møde 19. august kl. 18.00 i FIC  

 

1. Referent; TB 
 

2. Deltagende Anne Mette AMS, Bent BUO, Kristina KY, Lars LM, Lisa LO, Thomas TU, Gitte GB, Torben TB 
Ungdomsrepræsentanter: Mikkel MB, Mathilde MO Kontor: Susanne SH, Cheftræner Kim Skou KS 

 

3. Ungdomsrepræsentanter; MB og MO 

 Generelt utilfreds hos pigerne med nye unisex shorts 

 Kunne godt tænke sig mere træning i udlandet. Evt. skitræning  

 De fleste svømmere er utrolige kede af at der ikke var vand tid op til DM sommer 2014. 

 2014/15 mere vandtid (også op til store stævner) for at kunne følge med de andre klubber – de er et 

generelt problem. 

 Skamler i Avedøre er meget glatte.    

 
 

4. Bemærkninger til referatet fra 11/6 og 26/6 

a. Referater er i Dropbox  

b. Opfølgning - Intet 
 
 
 

5. Kontor/administration/svømmeskole  

a. Status for renovation af FIC 
SH har under søgt at start vil være 22/9 i FIC – der er dog stadig lidt tvivl om dette holder. 
Branddør er der rykket for flere gange, SH har fået kontakt til hvem i Kommunen der skal kontaktes – 
KY tager kontakten. 
Dette går især ud over A,B,C Holdene vandtider, der findes der en løsning for hvor ledes mistede 
vandtid kan genindhentes- SH undersøger med ydervandtider i FIC (Lør,Søn samt evt. en anden 
løsning) 
 
SH udsendte efter BS møde 

Fredag:  Roklubben begynder først den 1/10 og de lægger kun beslag på halvdelen af bassinet fra kl. 
20.00 til 21.45.  (Ledig tid 3baner fra 18.45 til 21.45.) 

Lørdag:  Ledigt fra kl. 15.00 og resten af aftenen. Den 6/9 og den 20/9 er der dog saunaarrangement. 
Derfor kan vi ikke være i omklædningen fra 15.00 til 16.30, men hvis vi er omklædt og ligger i vandet 
kl. 15.00 er det ikke noget problem. – (Iflg. Bo skal vi nok få det løst.) 

Søndag: Svømmeskolen slutter kl. 18.00 og derefter er der ledigt.  
Hvis vi ønsker nogen af ovenstående tider, skal de selvfølgelig bookes gennem lokalebooking. 

 

b. Holdændringer i september 
Grundet FIC ombygning er der flyttet om på en del hold rundt til de andre haller, udgangspunkt er at 
alle får svømning, dog i en mindre mængde. Der er skrevet ud til alle om denne ændring. Kontingent 
for de berørte hold bliver betalt til bage. 
 

c. Oplysninger om sæsonstart 2015 til kontoret senest den 1. maj 2015! 
A+B+C hold start (uge33) 10/8-15, D hold start uge 34 17/8-15, E+svømmeskolen(uge35) 24/8-15 

d. Medlemstal er kommet op på 1325 
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e. Sponsorsvøm er der stadig et skyldnerbeløb på 17.465,00 efter SH har været en tur rundt til de 

involveret sponsorer for at minde dem om at de mangler at betale. 

f. Møde med livredderne i Avedøre, rigtigt godt møde – De samme ting bliver nævnt igen, man må ikke 

barberes sig (både M&K gældende i hele svømmehallens område) eller spise i hallen, det er 

utilfredsstillende at der holdes dryland inde i hallen, da det larmer fra repos ned i baby bassin. 

Dryland holdes på gangen,  hellerikke dryland i Friheden. KS kontakter Kurt på skolen(SH har 

kontakten), så der er svar til kommende K-Udvalg d. 26/8 

g. Sommerfest for alle trænere hvor der deltog 36 ud af 40, det var meget vellykket og rigtigt fint. Dog 

gik det en anelse over budget – godkendt på BS   

h. Alle trænere får nye børneattester (K- trænere kommer i efteråret)  

i. Andet 
Faktura fra massør – blev godkendt på BS 
 

6. Cheftræneren (KS)  

a. Opstartsweekend 
i. Indhold - 13 sep. Det er ikke besluttet endnu hvad der skal laves, Svar til K-udvalg d. 26/8. 

med start tidspunkt og overordnet plan. TB melder tilbage til BS hvad der bliver aftalt. 
ii. Event på hjemmeside – bliver opslået når tidspunkt er fastlagt 

b. Træningslejr C+D hold (efterårsferien) 
Flere træner er i gang med at undersøge hvor der er plads til 45 personer. 
 

c. Andet 

 BS vil gerne have navn på hvem der er ansvarlig på div træningslejre. 

 Der mangler 2 kvindelig holdleder til A+B lejer i efterårsferien. KS tager fat i Thomas 

 Præstemosen har varmesystemet været gået, så vandet var meget koldt. Det oplyses at 

problemet med vandtemperaturen både i brusere og i bassin skyldes Præstemose 

Skolens sænkning af temperaturen i aften- og nattetimerne. Det betyder, at man ikke kan nå 

at få den ønskede temperatur i løbet af dagen. Smeden har taget kontakt med 

Præstemoseskolen d.19/8 med henblik på at få løst problemet. 

 Årgang + skal de første udtages inden opstarts event d. 13/9 – KS snakker med trænere med 

hvem der skal udtages med det samme og hvem der skal ses an.   

 

7. K-udvalg  

a. Nyt fra seneste møde – referat? Intet møde siden sidst, næste møde d. 26/8  

b. Andet 
 

8. Ansættelsesudvalg (LB, BUO, KS) 

a. Kontrakt- og lønforhandlinger 
Alle kontrakter er på plads dog undtaget Susanne og Trine. 
Trine har ikke reageret på ny kontrakt, det må anses som et nej tak, der ses efter en ny assistent 
træner til B-holdet 
 

b. Andet 
Indkaldelse til møde med KS, ganske hurtigt for plan for 2014/15. 
 

 

9. Forretningsudvalg (LM, AMS) 

a. Forældremøde d.17/9 C+D+E– der blev lavet liste med input,  AMS indkalder til et mindre formøde 
med de relevante trænere. KS snakker med Thomas om A+B holdets forældremøde d 5/9. 

http://www.hvsk.dk/
mailto:kontor@hvsk.dk


 
 

24.08.2014 

 

  Side 3 af 3 
  

Hvidovre Svømmeklub – Frihedens Idrætscenter – 2650 Hvidovre 
Kontakt: 3678 1248 – www.hvsk.dk – kontor@hvsk.dk 

b. Tøj 
Bilag med hvor tryk skal placeres leveret til LM. Logo navn m.m. vil blive trykt ude – forventet pris ca. 
15.000,00 – Godkendt af BS 
LM sender besked til trænere, så korrekte lister kan komme retur.   

c. K-håndbog – bliver gennemgået af AMS inden den bliver lagt på hjemmesiden. 
 

10. Medieudvalg (KY, GB) 

a. Hjemmeside opdatering 5/6-14 blev hjemmesiden gennemgået, der mangler et par enkelte småting 
som vil blive lavet i den næste opdatering – forventes inden næste BS møde. 

b. Andet 
 

11. Sponsorudvalg (XX) 

a. Rekruttering af nye kræfter – det tages op på forældre møde for at se om der er nogle der har lyst til 
at indgå i sponsorudvalg. 
 

12. Festudvalg 

a. Klubmesterskab 8. – 13. december 
Teatersalen bliver booket. 

 
 

13. Eventuelt 
TB - Udvikling af de bedste svømmer for at gøre de bedste endnu bedre, samt at der bliver lavet en 
individuel træningsplan og målsætning. Forslag tages med i K-Udvalg til behandling.  

 
 

14. Kommende BS-møder:  
 

onsdag 25/9 (bemærk ny dato) 
mandag 27/10  
torsdag 4/12  
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