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Referat, BS-møde tirsdag den 17. april kl. 17.30 i FIC  
 

Deltog: Anne Mette AMS, Bent BUO, Lars LM, Lisa LO, Ole Damgaard OD, Stig SV, Sten SB, Thomas 
TU, Susanne SH 

Afbud: Kim KK, Mark Bjerregaard MB 

 
 
1. Referent; AMS 
 
2. Ungdomsrepræsentant; MB Træner i Ishøj 

 
3. Præsentation af bestyrelsen 
a. Har inviteret K-trænere, Livredder Klaus, Teknisk personale (Benny/Allan) og Conni Veber (ferie) 

a. Ferie mv. betyder, at de ikke kunne komme. 
b. Indbydes til at komme næste gang 

b. Fotosession – alle undtagen KK er nu fotograferet! 
 

4. Arbejdsgrupper 
a. Vælge BS-ansvarlig for hver gruppe 

a. Se oversigt 
b. Under K-udvalg er der nedsat en arbejdsgruppe til at se på Elite-hold (KK, BUO,SB,SV) 
c. Hvert enkelt udvalg laver jobbeskrivelse 
d. Samarbejde mellem K-udvalg og S-udvalg skal forbedres. SUH tager fat i Conny, Ulla og 

Sigrid, så instruktørmøderne får et større indhold. 
 

5. Kontor/administration  
a. Regnskab og budget – status (SH) 

a. Gran Canaria mangler regnskab 
b. Mangler også stadig afregning Göteborg 
c. Ikke mad til trænere på internt stævne i Ballerup 
d. Mistet to urer på Gran Canaria. Forsøger at kontakte forsikringsselskab 
e. Vi skal i gang med kontraktforhandlinger – fremgår af kontrakter at det er inden 1.april. 

Ansættelsesudvalg følger op med det samme. 
f. Babybassin har været lukket 3 gange pga. reparation. Nogle forældre har spurgt til om 

klubben refunderer noget af kontingent. Det gør vi ikke, da klubben stadig afholder løn mv til 
instruktører. Satser på at der kan svømmes igen onsdag. 

g. Sponsorudvalg (OD) kontakter sponsorer fra blad med henblik på fornyet sponsorering. 
h. 55.000 modtaget fra Elitepuljen til A-holdets træningslejr. 
i. Fordeling af holdenes vandtid mellem svømmeskole og K-hold, sprinterhold mv. Der skal 

sendes ud 1. juni. SUH, Conny, Sten og Stig holder møde. 
 

6. Sponsorudvalg 
a. Sponsorsvøm, økonomi (SH). 261.000 kr. Rekord. Lidt koks med nogle sponsorer, hvor beløb ikke 

stemmer overens. SUH udreder. 
b. Sponsorsvøm, håndtering af sammenstød vedr. sponsorer. Bestyrelsens holdning er, at vi mener, 

at de retningslinjer som er opstillet skal følges. Fremadrettet vil sponsorudvalg se nærmere på om 
retningslinjerne kan bliver mere fleksible.  
 

7. K-afdelingen 
a. Budget – status. Der er ændret lidt på fordelingen mellem de forskellige udgifter på K-udvalgets 

budget. Hvis penge i overskud fra træninglejr i Göteborg, kan der måske blive råd til træningslejr for 
A-holdet i uge 42. 
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b. Der er opbakning til at K-udvalg planlægger træningslejr i uge 7.  
a. Ikke fælles træningslejr for samtlige hold. A-holdet træner ikke hårdt nok, hvis de er 

sammen med de andre hold. 
b. K-udvalgets indstilling er, at der næste år bliver to træningslejr for A-hold, to til B-hold og en 

til C. A får en alene, A+B en sammen og B+C (evt. D) en sammen. 
c. 8 svømmere skal til SRØ grp. 1 og 6 svømmere i grp.2 
d. K-udvalg har drøftet om det er muligt at gøre noget for at belønne dem der vinder 

mesterskaber. Idéen gives videre til arbejdsgruppe om Elitehold. Skal arbejdes mere med 
før BS tager beslutning. 

c. Timer for føl på C- og D-hold: Trænerne vil gerne have føl med til stævner og dryland. Føl er ansat 
til vandtid. Ikke til stævner. Til stævnerne skal holdledere bruges. Hvis trænerne hellere vil bruge føl 
til dryland end vandtid, så kan det aftales, men det skal holdes sig indenfor afsatte timer. 

d. Ny træner til C-holdet. Ida skal ind til forsvaret. Ansættelsesudvalg starter rekruttering nu.  
e. Afslutningsstævne 12/6 (tirsdag). Afslutningsfest den 28/6 (torsdag) 
f. Sprinterhold? Fx tirsdag og torsdag efter A-holdet. Stafet gives videre til Elite arbejdsgruppe. 
g. Oprykning: Der er lavet en plan for oprykning til sommer. Navne mv. Vigtigt at få lavet 

holdbeskrivelser. Trænerne har ansvar for at udarbejde holdbeskrivelser. Det vil være 
udgangspunktet for tilbagemelding til svømmerne.  

h. K-udvalg planlægger svømmetider i juni og juli. Bemærk: Avedøre er lukket i juni måned, men 
svømmeskoletiderne i Friheden kan benyttes. Lav aftale med Claus. Friheden lukker 1.juli. 
 

8. S-afdelingen 
a. Planlagte aktiviteter: Conny og SUH holder møde om ny sæson, når Conny er tilbage fra ferie. 

 
9. Bemærkninger til referatet fra 7. marts 2012; Ingen bemærkninger 
 
10. TODO-liste; udeståender samt opsamling fra dette møde; blev ikke gennemgået. Fremrykkes 

på dagsordenen på næste møde. 
 
11. Eventuelt 
 
12. Datoer for kommende BS-møder; Mødetidspunkt: 17.30-21.00 på hverdage. Mødetid 9-15 i 

weekender. 
 

Onsdag 9. maj 2012 

Torsdag 21. juni 2012 

Torsdag 23. august 

Søndag 23. september 

Onsdag 31. oktober 

Tirsdag 11. december 


