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Referat, BS-møde 27. oktober kl. 18.00 i FIC 

 

Til stede: Anne Mette AMS, Bent BUO, Lars LM, Lisa LO, Thomas TU, Gitte GB, Torben TB. Susanne 

SH, Dorthe DBØ og Kim Skou KS 

Afbud: Kristina KY (Ungdomsrepræsentanter: Mikkel MB og Mathilde MO) 

 

1. Referent – Gitte; Næste møde LO 

 

2. Ungdomsrepræsentanter; MB og MO 

 Deltog ikke pga. træning 

 

3. Bemærkninger til referatet fra 25/9 

 Referater er i Dropbox  

 Opfølgning 

 

4. Folkeoplysningsudvalgets arbejde 

 Ulla fortalte kort om udvalgets struktur (medlemmer og suppleanter) 

 Tilskud kan søges til kortere lejemål eks. for svømmeklubbens vedkommende til 50 meter 

baner (træningsmuligheder/faciliteter der er med til at udvikle eliteudøvere) 

 

5. Kontor/administration 

 SH - rengøring af Langhøj fungerer nu 

 Fortsat problem i Avedøre med badning og barbering hos morgensvømmere 

 LM sætter møde op med Lars Hørdum, Henrik Kümler, Allan Rønberg, KS, DBØ og SH 

mhp.at få talt om morgensvømmernes ”ritualer” og om muligheden for ekstra vandtid til 

næste sæson (se nedenstående ”Udvikling af svømmeskolen” ) 

 

Udvikling af svømmeskolen 

 Lørdag i Friheden en mulighed for ekstra vandtid 

 Bestyrelsen forsøger at undersøge, hvor mange svømmer i Avedøre i den offentlige 

åbningstid mandag og onsdag (ca. 16.45-17.45) 

 DBØ: Hvad vil svømmeklubben udvikle (”slå sig op på”) eks. Trihold, vandsport eller andet?  

–Bestyrelsen for, at der skal være fokus på voksenhold, hvor nye vandaktiviteter 

programsættes (som i nuværende sæson)  

 DBØ: Mulighed for oprettelse af hold for gamle C-holdsvømmere? 

-Pt. ikke en mulighed pga. manglende vandtid 
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 DBØ: E-hold mangler svømmere, hvordan får vi fyldt op? 

 – Mulige svømmere vil blive set an til Delfin Cup, hvor Jesper, Kirsten og evt. KS deltager 

Der skal tilbydes prøvetræning til ca. 30 svømmere (Annemette tager kontakt til Kirsten) 

 DBØ: Mulighed for særskilte løb for svømmeskolen til Klubmesterskabet allerede til dette års 

mesterskab? (TB undersøger muligheden for dette) 

 TU orienterede om møde med Klubmodul (27/10)  

    -Regnskabssystemet (program) skal ændres (nyt skal indkøbes) 

 - Hjemmesiden bliver, uden beregning, ændret (inspireret af Helsingørs svømmeklub) 

 Børneattester skal indhentes på alle K-holds forældre. Susanne og Annemette finder en 

løsning på, hvordan dette kan foregå praktisk 

 Opstart Friheden, hvor alle har fået udleveret adgangskort 

 Opstartsmøde mellem Klavs, Allan og Kim (KS) må etableres hurtigt, så der kan søges 

løsning af problemer med lokaler til dryland for alle K-hold 

-KS beder trænerne om at lave en plan for, hvornår de har brug for lokaler til dryland  

 12 deltager i Aqua Convention 

 P.t. 155 børn tilmeldt til Delfin cup 

 Ny træner(e) ansat og føl med på prøve 

 

6. Cheftræneren (KS)  

 11 svømmere er begyndt på Årgang+ med Eliza og Gustav. Træningstider indtil januar er 

fastsat.  

 En ny aldersgruppeinddeling for juniorer/seniorer er endnu ikke vedtaget i Dansk 

svømmeunion 

 Ved træningslejr skal det meldes ud i god tid, hvem der deltager som holdledere, da det 

bl.a. kan være (er) tryghedsskabende for ny oprykkede svømmere 

 Prisen for træningslejr reguleres op med 50 kr. pr. overnatning 

 

7. K-udvalg  

 K-håndbog (alkoholpolitik) – fremsendte formulering drøftet og bestyrelsen enige om den 

indskrevede formulering 

 Elite+ og Årgangs+ orientering – sendt ud 

 Klubmesterskab – sendt ud d.d. Gruppe 3,4 og 5 har fået et løb mere (klubmesterskab 

kan ikke næste år være placeret på samme tid) 

 

8. Ansættelsesudvalg (LB, BUO, KS) 

 Få henvendelser på jobopslag ”Medtræner og administrativ hjælp”. Jobopslag lagt på 

svoem.org og Swim.News - deadline om ca.14 dage  
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 BUO skrevet til Lene Madegaard og spurgt til, hvordan strukturen kan være i en 

svømmeklub (elitetræner, administrationsansvarlig, sportschef…). Klubben har brug for 

support – der skal afholdes et ekstraordinært bestyrelsesmøde, hvor BS drøfter, hvordan 

svømmeklubbens struktur skal være 

 Oplæg til trænerprofil blev ikke drøftet 

 

9. Forretningsudvalg (LM, AMS) 

 Ansøgning til engangspulje (deadline 10/1) er KS ansvarlig for i samarbejde med SH. KS 

finder priser på skamler  

 BUO og TU deltager i kursus om bestyrelsesarbejde d. 28/10  

 Ingen deltager i kursus ”Rekruttering af frivillige” d. 6/11  

 LM orienterede, at ”Netværksmøde for formænd” d. 23/10 var et fornuftigt og godt møde  

 Julefrokost for BS m.fl. d .4/12, hvor vi mødes en time tidligere og afslutter med 

julefrokost 

 Generalforsamling 

 Rekruttering – punktet udskydes 

 Vedtægtsændringer – punktet udskydes 

 

10. Medieudvalg (KY, GB) 

 Diverse rettelser på hjemmesiden (mail fra Thomas Øst) – punktet ikke drøftet 

 To facebook-sider – kan vi gøre noget for at skabe klarhed? – punktet ikke drøftet 

 

11. Sponsorudvalg 

 Der er brug for hjælp til ”Sponsorsvøm”. SH skriver på BS vegne ud til Officiallisten, hvem 

der har mulighed for at hjælpe med til pakning 

 Der skal findes folk til sponsorsvøm 

 Lodsedler for klubben? – punktet ikke drøftet 

 Træning i Hvidovre motion - de tilbyder månedskort til Hvidovres sportsforeningers 

medlemmer. Kr. 100 pr. måned. – skal være over 15 år 

 

12. Festudvalg 

 Klubfest (hjælp til sponsorgaver og praktiske opgaver skrives ud til officiallisten) 

 

13. Eventuelt 

 2 billetter bestilt til sport2014, Herning – trænere tilbydes 
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Kommende BS-møder: 4/12. Aftale datoer for 1. halvår 2015 – Annemette skriver forslag ud til os (se 

nedenstående)  

 Efterfølgende er følgende datoer vedtaget:  

 21. januar BS-møde 

 25. februar GF 

 4. marts Konstituerende BS-møde 

 

 


