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Dagsorden, BS-møde onsdag 4. marts kl. 17.30 i FIC  
 

              Til stede: Christina, Mathilde, Thomas Ulrik, Lisa, Torben, Andy, Lars, Jesper, Gitte, Mathilde og Dorthe 
       Afbud: Mikkel (ungdomsrepræsentant)  
 
Tilføjelser til dagsorden: punkt ni: Generalforsamling 
 

1. Referent –GB – Referent til næste BS-møde ikke valgt 
 

2. Ungdomsrepræsentanter:  
 

 A-svømmernes tanker hviler pt. på, hvilken ny cheftræner, der kommer efter sommer 

 A-svømmere ønsker mere træning. Det kan evt. være landtræning (spinning eller andet) 
 

3. Bemærkninger til referatet fra sidste møde 

a. Referater er i Dropbox  

 Ingen bemærkninger 
 

4. Konstitueringer 

a. Formand, næstformand og kasserer 

 Formand: Lars, næstformand: Lisa og kasserer: Thomas U 

b. Udvalg 

 Personaleudvalg: Lisa og Bent 

 Forretningsudvalg: Lars, Jesper og Gitte 

 K-Udvalg: Torben 

 Sponsorudvalg: Andy 

 Svømmeskoleudvalg: Christina 

 Medieudvalg: Gitte 

c. Bookingsystem ansvarlig 

 Lars taler med Susanne om oprettelse af denne 
 
 

5. Kontor/administration  

a. Aflønning af trænere i svømmeskolen 

 Udskydes til et andet BS-møde, hvor Susanne orienterer og uddyber punktet 

b. Børneattester 

 Det er et stort arbejde, tidsmæssigt, at få børneattesterne i hus, men der arbejdes videre. 

 Orienteringspunkter fra Susanne: Eliteprojektet sendt afsted, ansøgning om aktivitetstilskud sendt 
afsted (og Susanne afholder en uges ferie i løbet af marts),  

 
 

6. Svømmeskolen 

a. Referat fra mødet herunder tøj og uddannelse 

 Dorte gav et kort referat fra trænermøde i svømmeskolen, hvor Lars deltog. 

b. Delfincup 

 14. marts -168 tilmeldte: endnu ikke lukket for tilmeldingen 

 Andy hjælper med kaffekander 

 Gitte kontakter Hvidovre Avis ang. arrangementet 

 Thomas tager billeder til Facebook og hjemmesiden 

 Hvis der er behov for hjælp til arrangementet skriver Dorte ud til svømmeskoleforældre 
 

Orienteringspunkter: 

 Pt. 1460 svømmere i svømmeskolen 

 Godkendt ansøgning så der kan afholdes Water-Days (DGI) i sommerferien uge 27 

 Sæsonplanlægning: Anne Mette Skousen vil meget gerne deltage fra begyndelsen af 
planlægningen af sæsonen (”Finde timer, der kan udfylde Team Danmarks 
anbefaldinger/retningslinjer ”). Dorte tager kontakt til Anne Mette 
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7. K-udvalg 

a. Afholdte stævner  

 Venskabsstævne i Vest- Brøndby med deltagelse af mange nye svømmere (første stævne) 
 

b. Kommende stævner 

 SB-cup i Korsør d.14.-15. marts 

 Der arbejdes på at finde et alternativ til Triton 

 Der arbejdes i udvalget med at finde løsninger, så klubbens elitesvømmere/K-Hold kan få den 
mængde træningstid, som er Team Danmarks anbefalding.  

 
 

c. Træningslejr på Cypern 

 Ved træningslejre, hvor svømmerne transporteres med fly, skal direkte flyvninger prioriteres. 
Hvis dette ikke er muligt, så skal aftenafgange undgås. 

 Ved hver træningslejr, skal der fremover udarbejdes en udførlig oversigt med gældende 
kontaktoplysninger på svømmere og forældre. På dette ark skal ligeledes stå kontaktperson i 
Danmark og kontaktperson for dem, der er på træningslejr (eks. træner eller holdleder). 
Thomas undersøger om dette ark kan laves i klubmodul. 

 Forslag til tilføjelse til k-håndbogen: ”I tilfælde, hvor svømmere under rejsen bliver udsat for 
aflysninger, og hvor de skal opdeles for at kunne komme videre på rejsen gælder følgende: 
Der skal være en træner eller holdleder på hvert hold, som rejser videre. Dvs. at hvis 25 
svømmere er afsted med to trænere og én holdleder kan de rejse videre i tre grupper. I 
absolut nødstilfælde, hvor ovenstående ikke er muligt, kan yderligere en gruppe dannes af 
svømmere på 18 år eller derover. Der skal være minimum to svømmere på 18 år eller ældre i 
denne gruppe.” – Denne tilføjelser skal vendes på næstkommende BS-møde 

 

d. Efterårets træningslejr er på plads 

e. Mastersvømmere 

 Efter henvendelse fra svømmer, som ønsker at deltage i Danske Open Masters i Nærum er 
følgende udtænkt til K-håndbogen af Anne Mette Skousen ”Medlemmer af klubben som 
betaler kontingent og deltager på A-holdet eller Træner-og teknikholdet, kan stille op for 
klubben til masters stævner. Dvs. ikke passive medlemmer og heller ikke trænere (der gratis 
kan gå på holdet).  
Klubben betaler licensgebyr (pt.240 kr. årligt) og konkurrencekontingent til unionen (pt.150 
kr. årligt) 
Rejseudgifter og forplejning mm. Er for svømmernes egen regning 
Svømmeren står selv for tilmelding mm. 
Hvis stævnet kræver, at man stiller med officials, må tilmeldte svømmere selv sørge for dette. 
Disse indgår ikke i det alm. officialsregnskab i konkurrenceafdelingen, og klubbens 
officialskoordinator inddrages ikke i processen”. 
Dette forslag blev vedtaget af BS 

 

f. Orienteringspunkt: Næste sæson vil der være for mange svømmere på banerne i forhold til, hvad der 
er optimalt. Der skal afsættes tid til møde, hvor tanker/ideer om løsning af dette er på 
programmet/dagsorden (efterfølgende indkaldt til møde d.26 marts kl.17.00-19.00, hvor K-udvalg og 
BS samles)  
 

8. Personaleudvalg 

a. Status på trænerskiftene 

 Eva Rasmussen ansat som hjælpetræner til D og E holdet  
 

b. Opslåede stillinger 

 Stiingen til sportschef og A-trænerposten slået op 
 

9. Forretningsudvalg 

a. Idrætshædringer –Lars har indstillet svømmere, trænere og klubmedlemmer til idrætshædring i maj 

b. Ekstra ordinær general forsamling d.25 marts kl.18.00 (Lars spørger Bent om han har mulighed for at 
deltage)  
 

10. Medieudvalg 
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a. Facebook og hjemmeside 

b. Hvidovre Avis –Intet nyt 
 

11. Sponsorudvalg 

a. Sammenlægning med K-udvalget? Nej 

b. Sponsorsvøm. Svømmet lidt mindre ind end forrige år. Der blevet givet forskellige input til, at 
sponsorsvøm kunne udvikles til et mere interessant koncept 

c. Ændringer som følge af udmelding fra SVØM vedr. beskatning af sponsorsvøm. En beslutning skal 
tages inden sommerferien 

 

12. Eventuelt 

a. K-håndbog på hjemmesiden 

b. Frivillige 

c. Samarbejde med Boligselskabet Friheden 

d. Kommende BS-møder: 

 

 22/4-15 kl.17.30 til spisning 

 
Ref.GB 


