
BS 27/3-2014 
 

Emne BS møde HvSK 

Dato og placering 27. marts 2014 19:00 – 22:00, FIC 

Deltagere Susanne, Thomas, Torben, 
Gitte, Kristina, Anne Mette, 
Dorthe, Lars M, Lisa, Bent 

 

  
Diverse: 
  

         Næste BS møde 30. april 2014 – Bemærk: NY dato! 
         Ekstraordinær GF indkaldes inden 14 dage. Afholdes 23. april kl 19.00. Bent er dirigent igen.  
Husk at §10 også skal rettes mht. "klubbladet" 

  
Svømmeskolen: 

         Delfin cup 
o    ca. 200 deltagere 
o    Guldmedaljer blev en stor succes. 
o    Gitte: godt organiseret, set som forælder :-) 
o    Kiosk : Sanne og Dorthe. Det løb rundt. Brugte bl.a. MobilePay  

         Udviklingsgruppe oprettet i svømmeskolen 
o    Alder, kompetencer, m.m. på holdene 
o    Giver noget mere kvalitet. Havde første møde i tirsdags. Nye kompetencemål efter 
sommerferien  

         Honorering til erfarne og ældre undervisere i svømmeskolen, for at holde dem i klubben 
o    Sanne og Dorthe går i tænkeboks, hvordan det kan implementeres (Julegave ? ) 
o    BS støtter op om ideen 

         Budget. Sanne og Dorthe kommer med forslag til ramme.  
         Hjælpe instruktører under 15 år får gavekort for deres indsats (250 DKK/stk) 
         Nye kontrakter: Dorthe og Susanne kommer med oplæg 
         Klubmodul: procedure for håndtering i hallerne -> "ny træner" i trænerarkivet 
         BS støttet op om, at Dorthe som svømmeskoleleder tager ledelsesansvaret og håndterer 
personalesager, svømmeskolen m.m.. Dette skal ikke ind over BS, med mindre Dorthe ønsker det. 

  
2. Konstituering: 

         Thomas forsætter som Kasserer 
         "Sekretær" funktion (dagsordener og andet til BS-møder):  indgår fortsat i forretningsudvalget.  
Referater fortsat på skift. Derudover vil det være godt, hvis en fra BS har lyst til at være den der 
husker på datoer (årshjul?). Skaffe / lave et overblik 
         K-udvalg: Torben, K-udvalg finder ud af hvem der skal være formand 
         Svømmeskoleudvalget. Susanne og Dorthe. Tvivlsspørgsmål drøftes med Formanden (Lars M), 
alternativt Næstformanden (Anne Mette) 
         Medieudvalg: Kristina og Gitte, Lars M træder ud. Hjemmeside skal gåes igennem, facebook side 
er OK. Der skal lavet en strategi for hjemmeside, kommunikation m.m. Planlæg en dag i foråret hvor 
hjemmeside gennemgås Gitte, Kristina, Anne Mette og Thomas 
         Sponsor udvalg: Kim + ??? (Intersport, Svømme Specialisten, andre…..) – næste BS-møde 



         Sponsorsvøm: Ønsker de at fortsætte – næste BS-møde 
         Ansættelses udvalg - Skifter navn til "Personale udvalg"?.  Bent forsætter sammen med Lisa. 
Anne Mette stopper. 

 Festudvalg – Lisa fortsætter 

 Økonomiudvalg – Thomas og Susanne 

 Forretningsudvalg – Lars og Anne Mette fortsætter. Vil meget gerne have en 3. person med, men 
starter op med nuværende holdopstilling 

 
3. Bemærkninger til referatet 

 Ingen bemærkninger. Fremadrettet sørger Anne Mette for, at når de 8 dages kommentar-tid er 
overstået, så bliver referatet rettet til, lagt i endelig version i dropbox og på hjemmesiden (Kristina 
viser hvordan). Første udkast af referatet efterstræbes fremsendt inden for en uge. 

 
4. Kontor/administration 

 Starter snart sæsonplanlægning. Susanne ferie 7/5. Derfor fremrykkes næste BS møde 
 
5. K-udvalg 

 Referat fra K-udvalg sørger Torben fremadrettet for at sende til BS 

 Ændret fly-tidspunkter for træningslejren til Tyrkiet (B+C hold) meldt ud fra arrangøren. Afgang og 
hjemkomst fredag i stedet for lørdag. Det betyder, at svømmerne undgår mellemlandinger og får et 
ekstra træningspas. Ekstrabetaling på 1500 kr. for en svømmer der først kan rejse lørdag blev 
bevilliget fra støttefond. Tage forbehold for ændringer når vi melder afgang/ankomst tidspunkter 
ud. 

 
6. Ansættelsesudvalg 

 Gode MUS-samtaler, hvor vi fik drøftet både samarbejde, fremtid, ros og forbedringer. Stor ros til 
cheftræneren fra trænerne og omvendt.  

 Forældremøde afholdt for C-holdet hvor Eliza blev præsenteret – meget positive tilbagemeldinger 
fra forældre, og stor begejstring over at Mark deltager på træningslejren. 

 
7. Forretningsudvalg 

 Vil se vedtægterne nøje igennem med henblik på vedtægtsændringer ved GF i 2015. 
 
8. Medieudvalg 

 Kristina vil lave en artikel om GF og ny bestyrelse. 

 Kim rykkes for diverse til artikler, som er lovet Kristina af flere gange 

 Sørge for at der bliver skrevet om Triton (Lisa), Hold DM (Lars), Træningslejr (Lisa), Allerød Cup 
(Anne Mette) 

 
9. Eventuelt – Thomas ender information om alias-mailadresser, herunder fælles BS-mail der kan bruges 
når vi skal sende til alle i BS. 
 
Kommende BS-møder: 30/4 og 11/6 kl. 18.00 
 

 
 

 
 


