
Referat fra BS-møde 25. februar 2014 

 

1. Referent Lisa, ingen referent aftalt til næste møde.  

 

2. Ungdomsrepræsentanterne deltog ikke på mødet. Det er aftalt, at de fremover inviteres, hvis de 

eller bestyrelsen har relevante emner. 

 

3. Bemærkninger til referat fra januar 

a. Referater er i Dropbox – der skal fjernes nogle kantede parenteser fra referatet fra januar 

2013..  Referat skal godkendes via mail i bestyrelsen inden en uge, derefter sendes referatet 

til K-udvalg.  

b. Opfølgning 

I; Træningslejr B og C Hold – skærpet krav til regler for at være holdleder. Det bliver betalt for 

3 holdledere i alt, hvilket betyder, at Lars-Kristian får hovedansvar for træningslejren til 

Tyrkiet. De andre 5 holdledere deler resten af beløbet. Susanne sender opkrævninger ud til 

holdlederne samt oprettet mulighed for betaling for svømmerne.  

 

 D-holdet skal afsted til påske her i DK. Det er trænerens ansvar, hvem som skal med som 

holdleder og hvilke krav der stilles. For hver 10 deltagere skal der være en holdleder. Det skal 

bare sikres, at der både er en kvinde og mand. Opfordrer Sigrid til at få hjælp fra Kim til 

udvælgelse af holdledere 

 

II, Valgmøde i idrætsrådet – Ulla valgt som nr. 3. Erik fra HIF blev formand. 

 

4. Cheftræner 

a. Vil vente med ”auditon” for nye svømmere til efter sommerferien, da vi pt.  har svømmere 

nok. Kim og Dorthe laver et oplæg sammen som skal være gældende efter sommerferien.  

b. Hold lørdag 9-10 – Voksenhold trihold – Søren instruktør 

c. Vil bruge Delfincup den 15. marts 2014 til at fylde resten af e-holdene op. De skal fyldes op og 

være fyldt inden længe. Der har allerede været mange til prøvetræning.  

d. Kronborg Open droppet – mange forhåndstilmeldinger – Kim tog en beslutning om ikke at 

deltage, da muligheden for at deltage var meget lille.  Kalenderen er tilpasset, og resten af 

stævnerne er nu relevante.  Betagruppen er udtaget igen. Søndagstræningen starter søndag 

den 16. marts 2014. 

e. Ansøgning til Elite 2650, frist 1/3 – Kim har lavet første udkast. Laves i samarbede med 

Susanne, ansøgningen sendes den 26. februar 2014. Har søgt om kr. 450.000. Kim har 

orienteret om, at DM-hold flyttes til efteråret i stedet for forår ved næste sæsonstart. Kim 

orienterede lidt om træningslejren i Tyrkiet i uge 7. Super hotel. Vil gerne derhen igen. Alle 

var godt tilfredse.  

 

 

5. Kontor/administration 

a. Et flot regnskab for 2013. Har fået mere vandtid, har fået flere medlemmer. Har derfor ansat 

flere trænere. Der bliver fremlagt budget for 2 år på generalforsamling, men der skal kun 

godkendes for 2014. Vi har muligheder for at justere på en del. Thomas fremlægger regnskab 



på generalforsamling. Vi har en egenkapital på 1.067.966,37. Vi ønsker, at denne kapital skal 

bruges, hvorfor vi budgetterer med underskud i 2014 og 2015. 

b.  

Bestyrelse skal underskrive aktivitetstilskud tirsdag den 4. marts 2014 

c. Lokaleindretning. Ikke nødvendigt med flere arbejdspladser lige nu. Vi søger ikke om tilskud.  

 

6. K-Udvalg 

a. Intet nyt herfra 

 

7. Ansættelsesudvalg (AMS; BUO; KS) 

a. Dorthe ansat og har været i aktion 

b. MUS samtaler vil foregå først i marts 2014.  Hvordan ser trænersituationen ud fremadrettet. 

Er trænerne sikre på, hvor de skal være på.  Anne-Mette og Bent indkalder til MUS. Kim skal 

deltage ved MUS hos K-trænerne. Kims MUS skal være den første.  

 

8. Forretningsudvalg (SB, LM, AMS) 

Generalforsamling 

1. Soleyd Hansen (svømmer på B-Hold) og Gitte Bidsted (svømmer på C-Hold) stiller op 

2. Lars Mertins opstiller som formand. Anne Mette opstiller næstformand. 

3. Steen ønsker input til formandsberetning. God økonomi, udvidet med nye hold, ansat en 

svømmeskoleleder. Udgifter til mærker og nåle er steget, hvilket betyder, at der bliver 

svømmet stærkt. Det er 3. gang, at Hvidovre har fået udtaget svømmere til ITUP. Det 

udvidet på konkurrencesiden mht. trænere. Det er udtaget Betahold som får tilbudt 

ekstra træning.  

4. Ændringsforslag – skal indsendes senest 8 dage før  

5. Indkaldelse foregår via hjemmesiden. Skal senest indkaldes i den kommende weekend.  

6. Bent styrer slagets gang. Bent har accepteret.  

a. 2 flasker vin til den official som har leveret flest point. Kun moduler tæller, hvilket betyder, at 

kørsel, arbejde i diverse udvalg mv. ikke tæller med  

b. Indstilling af årets ildsjæl og forening (DGI) frist 2/3 – Vi indstiller ikke i 2014. 

c. Årets idrætshædringer i kommunen den 21/5.  Lars M indstiller Josefine og Frederikke.  

d. Opdatering af kalender – Kim har rettet til, så bl.a. Kronborg open er slettet. Fremadrettet 

skal kalender være opdateret hele tiden, så vi sikrer, at forældre kan planlægge og tilmelde 

sig diverse officialsopgaver 

 

9. Medieudvalg (LM;KY,SV) 

LM rykker Kristina for punkt a+b 

 

10. Sponsorudvalg (KK) 

a. Styr på badehætter, banetællere mv. til sponsorsvøm. Der kommer mange kontrakter ind i 

øjeblikket.  

 



11. Eventuelt – Dorthe gav orientering om opsigelsen i svømmeskolen, håndteringen og reaktionen 

fra træner.  Dorthe har arbejdet hårdt de første uger for at lære alle instruktører at kende. 

Aquacamp – et koncept fra DGI som skal køres i uge 27 og uge 28 skal der køres aktivsommer i 

Avedøre.  Der er allerede 100 tilmeldt til Delfincup. Indgår et samarbejde med Herlev 

svømmeklub om træner uddannelse.  Mark og Søren har søgt om coachkursus. Søren vil gerne 

væk fra børnehold, men vil fortsætte med voksenhold. Oplagt kursus for Søren. Dorthe og 

Susanne tager beslutning om, hvem som skal deltage.  

 

12. Kommende BS-møder: 27/3 2014, 7/5 2014 samt 11/6 2014 


