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Hvidovre Svømmeklub – Frihedens Idrætscenter – 2650 Hvidovre 
Kontakt: 3678 1248 – www.hvsk.dk – kontor@hvsk.dk 

 
Referat, BS-møde 9. maj kl. 17.30 i FIC m. mad 

 

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

 
1. Referent; TU 

 
2. Ungdomsrepræsentant;  

Mark ikke til stede. 
 

3. Præsentation af bestyrelsen 
Bestyrelsen præsenterede sig selv og de udvalg der er blevet nedsat. Der var en god dialog med 
alle K-trænere, Conni Veber og Allan. Enige om at samarbejdet kan udvikles yderligere. Næste BS-
møde inviteres livreddere fra Avedøre og Klavs, der var forhindret. 

 
4. Hædring på rådhuset 

Hændring på rådhuset foregik i fin stil. Næste år bør de deltagende fra Svømmeklubben have 
træningsdragter på. 
 

5. TODO-liste; bilag  
 

6. Kontor/administration  
a. Regnskab og budget (herunder K-udvalgets budget, konti 4000,4010,4020) – status (SH) 

Regnskab og budget se fint ud. Vi skal arbejde på at nedbringe manglende starter. 
 

b. Budget for 2013 og 2014 til efteråret (SV) 
Ønsker til kommende aktivitetsniveau skal udarbejdes af K-udvalget og så kan processen 
med budgettet opstartes. 
 

c. Tritonstævne. Økonomi 
Vi skal arbejde på at nedbringe manglende starter. 
 

d. Erhvervsforsikring i Almindelig Brand (bindingsperiode 5 år ophører 31/12.2013). Pris pr. år 
3.453,-.Selvrisikoen er 3.367. Har vi den rigtige forsikring? Hvem undersøger inden 
ophørsdato? 
TU undersøger mulige erhvervsforsikringer inden ophør af eksisterende. 
 

e. Spørgsmål vedr. erstatning af computer efter træningslejr på Gran Canaria, bilag: mail fra 
Thomas. 
Bestyrelsen vil opfordre Thomas til at undersøge om egen forsikring dækker. Da det ikke er 
klubbens computer dækker klubbens forsikring ikke. BS mener ikke, helt generelt, at 
klubben skal erstatte privat udstyr. 
 

 
7. K-udvalg 

a. Definition af et døgn. Forretningsudvalg taget beslutning om at Jönkøbing stævne er 2 
døgn. Fremover?  
Det blev besluttet at en overnatning er et døgn. 

 
8. Sponsorudvalg 
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a. Beslutningsreferat fremsendt (BUO) 
Godkendt 
 

 
9. Ansættelsesudvalg 

a. Kontraktforhandlinger og MUS – status. BS give mandat til lønstigning. 
Bestyrelsen blev orienteret om Christians MUS samtale og kontrakt forhandlingerne går rigtigt 
godt. 

b. Ansættelse af C-holds træner – status 
   Stillingen skal slåes op hurtigst muligt. 

 
 

10. S-afdelingen 
a. Planlagte aktiviteter 
Connie fortalte lidt om svømmeskolen. 37 instruktører og føl 
Føl skal være 15 år, bestå bassin prøve som 17 årige. Instruktøre skal gennemgå instruktør 1 
og 2 
Modul 3 og 4 er mere den pædagoiske viden og ikke en del af svømmeinstruktør kurset, men 
man kunne overveje at lave et internt kursus. 
Den typiske årsag til at man holder op på et hold er at instruktøren ikke er dygtig nok. 
Vi skal have annonceret efter føl til næste sæson, da vi har mange føl der bliver instruktører 
efter sommerferien. 
Det er et problem at finde instruktører til undervisning i ydertiderne. 
 
Der er en ledig tid onsdag aften til nye spændende tiltag. 

 
11. Overgang til ny hjemmeside, og lukning af gl. hjemmeside, Bilag mail fra Stig 

Vi er nu overgået til ny hjemmeside på klubmodul. Hvis nogen har kommentarer skal de sendes til 
Stig. 

 
12. Bemærkninger til referatet fra 17. april 2012; bilag 

Ingen bemærkninger 
 
13. Eventuelt 

Vollyball klubben har spurgt om der er een fra bestyrelsen der vil deltage i en møde vedr. 
samarbejdet med kommunen. Anne Mette deltager i det omfang hun kan finde tid til det. 
 
Stig var til formandsmøde i SRØ afdeling syd. Formandsmøde var 8 klubber ud af 55. Køge 
svømmeklub havde haft held med deres egen svømmehal styret via et Anpartsselskab. Endvidere 
foreslog Køge formanden, at man kunne have et virtuelt arbejdsgruppe, hvor man kan samle 
kompetancer som ikke er ofte brugt i klubberne. 
Aktiviterer som man kunne overveje er en slags "afdansningsbal" for svømmeskole børn. 

 
14. Kommende BS-møder;  

Torsdag 21. juni 2012, Torsdag 23. august, Søndag 23. september, Onsdag 31. oktober, Tirsdag 

11. december 

 


