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Referat, BS-møde onsdag den 7. marts kl. 18.00 i FIC 

 

Tilstede:, Anne Mette AMS, Bent BUO, Lars LM, Lisa LBO, Stig SV, Sten SB, Susanne SH, Ulla 
UT, Thomas TU 

Fraværende: Kim KK, Ole OD,Mark Bjerregaard MB;  

 
1. Referent: TU 
 
2. Ungdomsrepræsentant; MB  

MB var ikke til stede, så derfor intet nyt 
 

3. Orientering  
a. Lokalefordelingsmøder v/UT 

Der er kommet orden på de bookede tider i Avedøre. Sandsynligvis  
mulighed for Morgensvømning kl 7 i Præstemosebadet 
 

b. Elitepulje: Godkendelse af rapport 2011 og ansøgning 2012 v/UT 
Stig har lavet ansøgning til elitepulje som er sendt til Hvidovre kommune 
 

c. Ansøgning om hædringer v/LM 
Punktet blev sprunget over, men ansøgning er afsendt 
 

d. Orientering om træneransættelse 
Ny træner er ansat Martin, som vi glæder os til at lære at kende. Stig sørger for 
præsentation på hjemmeside. Anne Mette sender Martins ansøgning/input. 
 

 
4. Kontor/administration/økonomi 
a. Ansøgning om tilskud til weekend-landsstævne i DGI-byen for et hold fra Hvidovre 

bestående af 10-15 personer i alder 12-16 år. Pris pr. deltager: 545 kr. Hvis det var en 
træningslejr i K-afdelingen, ville egenbetalingen sættes til 200 kr. Vi har i år ikke DUKA-
stævner, som klubben plejer at betale. Desuden har man tidligere kunnet søge tilskud fra 
Vennerne til tilsvarende sociale arrangementer.  
Klubben bør fremme tiltag til at fastholde teenagere, bl.a. fordi der rekrutteres føl fra denne 
gruppe. 
 
BS har bevilliget 345 kr. til DGI stævne. Deltagerne skal derfor betale 200 kr. i egenbetaling 
som hvis det havde været en normal K-træningslejr 
 

5. Fordeling af opgaver 
Formand Sten stiller op som formand 
 
Vi skal have udvalg i gang igen, og dele opgaverne ud i disse:  
Økonomiudvalg  - (Formand, kasserer) 
Kommunikationsudvalg  - (tidl. medieudvalg) 
Sponorudvalg  - (KK, sponsorsvømudvalg) 
Personaleudvalg  - ( )  
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Jobcenter  - ( ) 
Festudvalg  - ( ) 
K-udvalg  - (udvalgsformand = Næstformand) 
S-udvalg ( svømmeskoleudvalg ) (UT, SH, CV (Connie Veber)) 
Forretningsudvalg – (Formand, Næstformand, AMS) 
 

6. Ekstraordinær generalforsamling 
Bent orienterer Stig om hvad der skal rettes i agendaen. Anne Mette renskriver vedtægter, 
så der er en endelig version til godkendelse på den ekstraordinære generalforsamling. Ulla 
går den igennem en ekstra gang. 
 

7. Bemærkninger til referatet fra 1. februar 2012; bilag 1 
Der er en fejl i referatet i forhold til oplyste overskud. Punkt 4a 

 
8. TODO-liste; udeståender samt opsamling fra dette møde; bilag 2 

Ulla rydder op i listen, da der er meget få punkter som ikke er gennemført 
 
9. Eventuelt 

Bent kom med forslag om at oprette et hold for overvægtige (100+). Susanne har brug for 
computer- og kalenderhjælp. Thomas hjælper. Idé til sponsorudvalg: Gøre noget for at 
tiltrække tilskuere. Meget bedre stemning da C og D svømmede, da der var mange 
tilskuere. 
 

10. Kommende BS-møder: 
Anne Mette lave forslag til kommende mødedatoer. Opbakning til lidt færre møder, men evt 
længere møde i weekender ind i mellem. 
 
Næste møde blev aftalt til mandag den 16/4, men er efterfølgende ændret til 17/4 pga 
ønske om at trænerne deltager 


