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Referat af BS-møde torsdag 23. april kl. 17.30 i FIC  

Til stede: Mathilde, Mikkel, Christina, Thomas U., Lisa, Bent, Andy, Lars, Jesper, Torben og Gitte 

Afbud: Susanne og Dorthe 

 

       Orienteringspunkter fra FU: 

 Gitte Bidsted er ny brugerrepræsentant i AIC 

 Der indkøbes et banner til ophæng ved stævner etc. – skal være klar senest til DÅM og DM 

i juli 

 Vedtægtsændringer er endeligt besluttet på den ekstraordinære generalforsamling 

 

1. Referent – Gitte; Referent til næste BS-møde ikke valgt! 

 

2. Ungdomsrepræsentanter:  

 

 Spørgsmål fra ungdomsrepræsentanterne: "Hvordan er træningen placeret til 

sommer?” - Svømmerne ønsker ikke kun Præstemosen. 

Der vil blive fulgt op på dette. Tiden bliver muligvis placeret i AIC – hvis ikke muligt 

må klubben betale sig til noget mere vandtid. 

 Den nuværende træning onsdag er placeret sent – er det muligt at rykke dette til en 

tidligere træning? LM svarede, at der arbejdes på at finde mere vandtid til K-

holdene (også placeret på andre tidspunkter), men der skal være balance mellem 

svømmeskolen og K-afdelingen.  

 A-svømmerne har hørt, at der efter sommer vil være nye ”krav”, forventninger og 

mål til A-holds-svømmerne. Spørgsmål fra svømmerne: ”Hvordan er disse krav?” 

Torben svarede: ”Der skal være max. 18 svømmere på A-holdet. Det er 

cheftræneren, der sætter kravet. Ingen svømmere bliver smidt af holdet nu og ud af 

klubben”. 

BS ønsker, at den nye træner er med til at sætte kravene og finde ud af alternativer 

til de svømmere, der ikke opfylder kravene. På nuværende tidspunkt ikke vandtid til 

at lave et sprint-hold.  

3. Bemærkninger til referatet fra sidste møde 

 Ingen bemærkninger – referat sendt rundt og er gemt i Dropbox.  

 

4. Kontor/administration  

a. Aflønning af trænere i svømmeskolen 
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 TU forklarede den nye aflønning. Alle lønninger hæves og alle tillæg fjernes 

 

5. Svømmeskolen 

a. Leder/træner Kickoff 

 Punktet udskydes pga. Dorthes fravær 

 

6. K-udvalg 

a. Referat fra møde omkring indplacering på K-hold 

 Referat sendt rundt 

b. Afholdte stævner Danish Open og Hørsholm Open 

 Danish open – tre klubrekorder blev svømmet hjem 

 Hørsholm Open var generelt et godt stævne, hvor div. kravtider blev hevet hjem 

c. Kommende stævner Farum Open og Afslutningsstævne 

 Vi er tilmeldt Farum Open 

 Afslutningsstævne – Lørdag d.6 juni, hal booket og Lille Friheden booket 

d. Træningslejre Sverige og Kalundborg 

 Kalundborg er et godt sted og en god lejr, som er bestilt til næste år 

(efterårsferien) 

 Træningslejr i Sverige. Hyggelige omgivelser og en god hal. Maden ikke god! 

e. Kammeratskabslejr 

 Lejr er booket til d.4.-6. september 2015 (Hold A, B, C og D). LK skriver ud via 

officiallisten efter frivillige, og det er således dem, der står for arrangeringen af 

planlægningen (mad, struktur og kørsel) 

f. Alm. Brand Cup er ikke skrevet i kalenderen (TU skriver det i kalenderen på 

hjemmesiden) 

 

7. Personaleudvalg – kun bestyrelsen deltager ved dette punkt 

a. Status på jobopslag Cheftræner og sportschef 

b. B og E træner 

 Der er kommet flere kvalificerede ansøgninger til alle stillinger og der arbejdes 

videre 

 

8. Debat: Frivillighedsstrategi 

 Jesper deltaget og gav et kort resume af arrangementet, hvor bl.a. en en konsulent 

fra Dansk Svømmeunion havde holdt oplæg om, hvordan klubber rekrutterer 

frivillige.   

 Jesper spurgte BS: ”Skal vi i HVSK have en politik om ”frivillighedsprincippet” – 

tvang/forventninger. 
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Skal vi beskrive de forskellige opgaver, som klubben har, der skal løses igennem 

året? 

 Dette affødte en kort debat i BS – 

 Jesper forsøger at notere lidt om de forskellige opgaver, der er i løbet af et år 

 

9. Debat: Kedelig adfærd blandt svømmere og sanktionsmuligheder hos trænere 

 En kort snak om, hvordan vi som klub skal forholde os til svømmere med dårlige 

attitude og indstilling.  

 

10. Medieudvalg 

 LM sender en besked ud til klubbens forældre og aktive om der evt. er nogle, der 

kunne være interesseret i at deltage i en Facebook redaktion 

 

11. Sponsorudvalg 

a. Ændringer som følge af udmelding fra SVØM vedr. sponsorkonti 

 Inden årets, 2015, afslutning er der udbetalt en saldi til svømmerne. For 

næstkommende kalenderår bliver penge udbetalt til træningslejre. Beløb der ud 

over skal der betales B-skat af. 

b. KlubLiv Danmark – ny sponsormodel 

 Ingen interesse. 

 

12. Eventuelt 

a. Referat fra møde med Hvidovre kommune ”Helhedsplan på idrætsområdet” 

b. LM gav et referat af ”Helhedsplan på idrætsområdet” – Der er afsat beløb af til at få 

analyseret idrætsklublivet i Hvidovre. Elektroniske spørgeskema sendt ud til 

borgere. Der bliver udarbejdet en rapport, som Hvidovre kommune bliver 

præsenteret, hvor der bl.a. vil være fokus på, hvordan der kan komme maksimal 

udnyttelse af områder og faciliteter, og hvilke nye faciliteter det kan være en god 

idé at investere i for kommunen. 

c. Referat fra repræsentantskabsmøde i Idrætsrådet 

 LM gav et kort referat af mødet 

d. Kommende BS-møder 17/6 og 7/9 

e. LM søger Hvidovre kommunes nye sponsorpulje – evt. til noget ekstra (eks. 

træningslejr) 

f. Anne-Mette kom til den sidste del af mødet, hvor hun præsenterede en ny 

vandplan for den kommende sæson. Anne-Mette arbejder videre med en færdig 

vandplan 
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