
 
 

29.09.2014 

 

  Side 1 af 4 
  

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

 
Referat, BS-møde 25. september kl. 18.00 i FIC  

 

Deltagere: Anne Mette AMS, Lars LM, Lisa LO, Gitte GB og Torben TB, Susanne SH, Dorthe DBØ, Kim Skou KS 
 
 

1. Referent – næste gang: Lisa 
 

2. Ungdomsrepræsentanter; MB og MO 
A-holdet vil gerne have indflydelse på træningstider – det kan i praksis ikke lade sig gøre, da det er et meget 
stort puslespil der skal gå op. Ungdomsrepræsentanter skal huske at de repræsenterer alle K-svømmere og 
komme ud og tale med de yngre konkurrencesvømmere. BS drøftede også ekstra udlandstur, som 
repræsentanter efterspurgte ved sidste møde. Pt. ingen svømmere der har mesterskaber, hvor tur i juleferien 
giver mening. 

 

3. Bemærkninger til referatet fra 19. august 

a. Referater er i Dropbox  

b. Opfølgning 
 

4. Svømmeskolen/administration 

a. Klubmodul (problemer med 0-betalinger, billeder mm.). Billeder er blevet ordnet at Thomas Øst. 
Møde med klubmodul 20/10 om øvrige problemer. 

b. Betalingsbetingelser ændret så regler godkendes ved indmeldelse. Medlemmer accepterer 
omklædningsregler og at forældre ikke må være på kanten i forbindelse med indmeldelse. 

c. ”Idræt for alle børn”. Kan få tilskud fra Dansk Idrætsforbund på 1000 kr. Det har Susanne gjort til to 
familier. Derudover kan de kan søge støttefond for resterende 500 kr, hvis har brug for fuld betaling. 
Bidrag vil kræve dokumentation fra kommunen. 

d. Rengøring i Langhøj kommer i orden nu. Susanne sørger også for skilte 

e. Træner julefrokost 31/1 (teambuilding). Udgifter til Teambuliding-konsulent konteres som udgift (ok 
med forvaltningen), så aktivitetstilskud. Også for Førstehjælp. 

f. Trænerne i svømmeskolen vil gerne møde bestyrelsen. BS bliver indbudt til næste trænermøde. 
Også julearrangement på kontoret, hvor flest mulig fra BS kommer. 

g. Holdleder t-shirts – bestiller 10 t-shirts med tryk og 10 ekstra tryk. Kan udleveres til faste holdledere 

h. Rykket for shorts fra Newline 

i. Ændrede åbningstider på kontoret, da for mange kommer og sludrer. Aftenåbent efter aftale. 

j. Dreamteam-arrangement inden jul for at bruge opsparing 

k. D-hold kan der ikke findes vandtid til. De får tilbud om søndagen. D-holdets sæson bliver forlænget 
med ekstra uger, eller de får et ekstra træningspas sidst på sæsonen. 

l. Sponsorsvøm. Udestående 11.000. Susanne prøver en sidste gang. 
 

5. Cheftræneren (KS)  

a. Vandplan frem til efterårsferien – fungerer fint. 5-6 offentlige svømmere samtidig med. 

b. Forældremøde for A+B hold – stille og roligt. Meldt ud at Trine er stoppet. 

c. Opstartsdag – 55 børn, 7 trænere og 6 forældre. Regnvejr men god dag. Meldt for sent ud. 

d. Træningslejr A+B – holdledere. Holdledere: Christina og Thomas' mor 

e. Træningslejr C+D – sted mv. Intern træningslejr. Eksperimentarium, DGI mv. Sover hjemme.  
C-holdsforældre spiser med en dag.  Pris 300/400. Forældre betaler selv for aftensmad  
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6. K-udvalg  

a. Elitesatsning – oplæg sendt fra TB den 24/9. Gennemgang af oplæg. Bekymring i forhold til 
cheftrænerens tidsforbrug. Skal jo tages et andet sted fra. Cheftræner mener, at det er muligt. 
Pulje som cheftræner råder over: OK fra BS med den præmis at K-udvalg skal være enige med 
cheftræneren om brug fra puljen, herunder skal repræsentanten fra BS være enig.  
BS godkendte K-udvalgets oplæg.     

b. K-håndbog (Behandles i K-udvalg 23/9). Har været drøftet.  Torben laver rettelser og sender til 
korrektur hos Gitte. Herefter satser vi på at Kristina lægger den på hjemmeside på en måde, så der 
kan søges i det – altså ikke som pdf. Evt. hjælpe fra Thomas U. 

c. Torben blevet formand. 
 

7. Økonomiudvalg (SH, TU) 

a. Regnskab og budget blev gennemgået. Det ser fint ud. 

b. Tyr regning. Har modtaget regning, men har ikke fået specifikation. Rykker ikke mere, men hvis TYR 
vender tilbage, så skal de også fortælle, hvor meget der er kommet ind via klubkøb, da klubben ikke 
har modtaget noget fra Tyr. 
 

8. Personaleudvalg (LB, BUO, KS) 

a. Orientering. Søge assistenttræner til B-hold. Der har været følere ude, men uden succes. Opslag. 
Også brug for administrativt hjælp. Personaleudvalg går i gang med stillingsopslag. 
Drøftede trænerkontrakt vedrørende placering af træningslejr og BS vil efterstræbe at det fremover 
bliver meldt ud i bedre tid. Bedre overblik når årshjul. 

 

9. Forretningsudvalg (LM, AMS) 

a. Forældremøde C+D+E hold 
Godt forældremøde. Kunne mærke, at det var en mangel, at der ikke var et forældremøde sidste år. 
Der skal være forældremøde hvert år og september er det rigtige tidspunkt. Tøj – herunder brug af 
sponsorkonto blev bl.a. drøftet, ligesom der blev orienteret om officialspligter mv. 
 

10. Medieudvalg (KY, GB) 

a. Se punkt 4a 
 

11. Sponsorudvalg 

a. Bemanding. Lars Kristian har fået Andy med. Tak! 

b. Sponsorsvøm – Lars Kristian, Andy og Kenneth 

c. Henvendelse fra Lars Kristian (se bilag). BS kender ikke umiddelbart nogen der kan hjælpe, men vil 
være opmærksom. 

d. Tøj fra tryk? Uddeling af tøj. Done. 
 

12. Eventuelt 
a. Kirsten Meier hjælper med træningslejr i vinterferien 
b. Profil på næste BS-møde 
c. Udvælgelse til Årgangsgruppe+. AM sender mail til Eliza og Thomas. Ca. 3 fra C-hold og 7 fra B-hold. 
Starter op søndag den 26/10. Thomas og Eliza skal melde ud til svømmere den 2/10. Eliza eller Thomas finde 
en hjælpetræner der kan være på kanten sammen med Eliza.   
d. Dorthe holder netværksmøde med andre svømmeskoleledere i Region Syd. Lene Madegård kommer. 
e. På næste BS-møde drøftelse om hvilken retning skal svømmeskolen tage – mangler vand 
f. Mail til alle forældre i K-afdelingen om indhentning af børneattester elektronisk. Skal komme ned på 
kontoret da cprnummer skal opgives. Ekstraordinært åbent. 
g. Ansvarlig for at skrive om GTI (inkl. billeder) – AM 
h. Ansvarlig for at skrive om Øst - Lars 
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13. Kommende BS-møder: mandag den 27/10, torsdag den 4/12   
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Bilag: 

official@hvsk.dk  

 

8. sep. (for 8 dage siden) 
 

 
 

 
til Lars, mig, Bent, Lisa, torbenbillesoe, Ida, Mikkel, Mie, kontor 

 
 

Hej bestyrelse, 
 
jeg har brug for hjælp til klubbens sponsorudvalg. 
 
I forbindelse med sponsorsvøm, kom jeg i dialog med Claus Ishøy, der er far til Cecilie, der tidligere svømmede på A-holdet. Han tegnede et sponsorat og vi aftalte at vi til efteråret 
skulle tale sammen vedr. en mulighed, som bl.a. er anvendt i Esbjerg Svømmeklub, hvor der blev solgt nogle produkter med ret høj indtjening til klubben som følge. 
 
Jeg har dog ikke mulighed for at lægge flere kræfter i sponsorudvalget og har derfor behov for at bestyrelsen finder en, der kan påtage sig denne rolle. 
 
Jeg vil fortsat trække læsset fsva. lodsedler fra såvel børnehjælpsdagen som vores egne, sørge for sponsorsvøm, hvor Andy Bistrup har tilbudt sin hjælp og hvor jeg går ud fra at 
Kenneth Hufeldt fortsat står for den tekniske del samt arbejde med undersøgelse af legat / fondmuligheder i samarbejde med Mette Hyldebrandt. 
 
Jeg håber på en hurtig tilbagemelding, således at vi kan få lukket aftalen med Claus 
 
God aften, 
 
Lars 
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