
   
Referat, Bestyrelsesmøde 11. maj 2016 kl. 17.30 i FIC  

Afbud: Thomas, Andy og ungdomsrepræsentanterne  

1. Referent:  

 Til referent ved næste møde i BS blev foreslået Thomas - Gitte laver liste over, hvem der 

tager referat på de kommende møder. 

  

2. Status fra Ungdomsrepræsentanterne: Afbud fra Mikkel og Kristine - Torben havde på 

svømmernes vegne enkelte kommentar/bemærkninger: 

 Fortsat utrolig dårlig udluftning i både Friheden og Avedøre, som er yderst hæmmende for 

svømmerne. Casper går videre med problematikken.  

 Vedr. svømmetøj fik Casper ok fra BS til at knytte Webshop-link til vores hjemmeside, 

hvilket giver svømmere (alle i Hvidovre Svømmeklub) mulighed at købe det (ekstra) tøj, 

som de ønsker.  

 

3. Bemærkninger til referatet fra sidste gang: 

 Ingen bemærkning til referat (Referat på hjemmeside tilpasset i forhold til referat i 

DropBox)   

 

4. Udvalgsstruktur fremover: 

 Jesper fremlagde forslag (udarbejdet af forretningsudvalget) til den fremtidige 

udvalgsstruktur i Hvidovre Svømmeklub. Til næste BS-møde 22/6 har alle tovholdere på de 

forskellige udvalg til opgave at justere og tilrette beskrivelsen af udvalget med obs. på 

snitflader imellem de forskellige udvalg og forslag af folk til udvalg.  

 

5. Orientering fra sportschefen (+ punkt 8: Orientering om trænersituationen i den nye sæson): 

 K-hold struktur: Junior-Seniorhold (pt. 21 svømmere), Årgangshold (pt. 28-30 stk.), 

Talenthold (pt.20 svømmere) og Medleyhold  

 Trænersituationen for kommende sæson er næsten afklaret:  Søren Meier ansvarlig for 

Årgangshold med hjælp fra Casper Skov og senere Eliza efter endt barsel. Talenthold Trine 

Meier og hjælpetræner Sebastian. For medleyholdet er Stefanie ansvarlig med hjælp fra 

Amalie Lange og Mark Bjerregaard. Der mangler endnu en hjælpetræner for Junior- Senior 

holdet 

 Casper valgt til Idrætsrådet I Hvidovre 

 Casper og Jan Kjellerup har udfærdiget og sendt en præsentation/forslag om en Airdome i 

Præstemosen til TMU i Hvidovre.  

 Svømmeklubben deltager i DGIs koncept “Waterdays”. Det er et sommertilbud til 

skolebørn om en uges svømmeskole. Det vil blive afholdt i uge 26 på Langhøj. 

 Den interne uddannelse, som klubben har afholdt tidligere på året ”kostede” en aflysning. 

Alle de aflyste hold får en ekstra træning - dette er de berørte hold blevet orienteret om. 

 Klubben afholder official-uddannelse 1 og 2 hen over de næste par måneder og i 

begyndelsen af sensommeren. 

 Lars supplerede med at fortælle om de indstillinger Svømmeklubben har sendt til Hvidovre 

kommunes årlige idrætshædringer.  

 



   
6. Orientering fra K-udvalget:  

 Det kommende klubmesterskab er planlagt 

 Ny struktur på k-hold, som der bliver informeret om til klubmesterskabsfesten og der vil 

blive afholdt forældremøde på de forskellige hold inden sommerferien 

 Alle på officiallisten skal snarligt orienteres om det kommende mesterskab på kortbane i 

november måned, så folk kan byde ind; dermed forsøger vi at imødekomme problemet 

med manglende official.  

 Længere debat om, hvad vi som klub gør ved manglende officialtjanser - Torben har 

efterfølgende skrevet ud til alle i BS og K-udvalg med ændringer til K-håndbogen 

 

7. Orientering om Hvidovre Medley Cup d. 17.-18. september: 

 Laver et ”svensk stævne” - klubber skal ikke stille med official 

 Under præmie overrækkelserne er der udsvømning (á 10 minutter) 

 Mulighed for 1500 starter over to dage 

 

8. Orientering om trænersituationen i den nye sæson ved HR-udvalget: 

 Se under punkt 5 

 

9. Svømning i åbent vand: 

 Punktet skal tages med på et BS-møde i efteråret - Casper og Bent laver et oplæg til et BS-

møde i efteråret. 

 

10. Kommende BS-møde: 

 OBS. 14/6 rykkes til d.22/6 - 7/9, 12/10 og 23/11 

 

11. Eventuelt: 

 Intet til eventuelt 

 

 

 


