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Referat af BS-møde 21. juni kl. 17.30 i FIC 

  

Tilstede: Anne Mette AMS, Bent BUO, Lars LM, Lisa LO, Stig SV, Sten SB, Thomas TU 
Afbud: Kim Kielstrup KK, Ole Damgaard OD 
Ungdomsrepræsentant Mark Bjerregaard MB; Kontor: Susanne SH 
 
1. Referent; LM 
 
2. Ungdomsrepræsentant; MB  

Det går godt på holdene. Udfordringer i Præstemosen med banetov og vendeflags-pinde. 

Svømmehals-folkene ser på det og henter tilbud som evt. søges videre til engangs-puljen. 

A-holdet er glade for Martin som assistent-træner. Det hjælper meget med en ekstra træner 

fortæller MB. 

3. Præsentation af bestyrelsen 
Bademester Bo og halinspektør Henrik fra Avedøre Idrætscenter og friluftsbadet i Præstemosen deltog.  
Præsentationsrunde. Generelt en opfordring til at vise hensyn til den næste svømmer – vi griser for meget. 
Men der er god kommunikation ml. svømmeklub og hal personale. Susanne kontakter bademesteren inden 
næste sæson og afstemmer et brev til vores medlemmer med en positiv tilgang til adfærd i svømmehallen. 
Vi inviterer igen på et senere tidspunkt. Og til slut en reklame – i Avedøre er der 2 cykelsimulatorer. En tur 
koster 40 kroner for en time og der er månedskort med rabat. Der er også spindings rum med 12 cykler som 
kan bruges til alternativ træning – man kan selv have instruktør med eller Avedøre kan skaffe. Aftales med 
Henrik evt. via SH. 

 
4. Kontor/administration  

a. Der er en del problemer med vores bookninger fra kommunen. Der er også flere åbenlyse 
fejl. SUH klarer svømmeskolen. Morgentræning skal drøftes, mens Klavs er til stede. 
(Kommunen har givet os 3 baner, men vi bruger kun 2. Det er vigtigt, at vi kan være sikre 
på, at vi kan få 3 baner, når/hvis holdet igen bliver så stort, at det bliver nødvendigt. BO 
tager fat i Klaus og forsøger at opnå en aftale om at vi skal have adgang til 3 baner men kun 
bruger 2 så længe behovet ikke er der – men hvis vi bliver flere på A-holdet skal vi kunne 
bruge 3. 

b. Drøftelser omkring aflønning i svømmeskolen (bilag vedlagt). Bilag gennemgået og 
vedtaget. Dog tilføjes at man skal tage instruktør 1-4 i løbet af de første 4 år – for at stige 
yderligere skal man tage endnu et kursus når man bliver 3. års instruktør. 

c. Aldersgrænse for føl på K-hold? (løn) Både Mark og Anders er fyldt 18 år. Ændres til 
kontraktløn. 

d. Aktiv sommer – principbeslutning omkring instruktør/føl bemanding samt løn – drøftelse af 
løndifference mellem trænerne. Fremover opslag i instruktørkredsen om jobbet – som i 
forrige år. Timeløn 145 kroner – Arrangøren får ekstra timer til forberedelse. Fokus på 
klargøring af banerne til E-holdet så de får fuld tid (45 min) og de skal have hjælp til at sætte 
banetov m.m. Trænere og føl skal hjælpe til så vandtid udnyttes fuldt ud – de mindste 
svømmere kan ikke selv klare det.. 

e. Træningstider i ny sæson kan ses på www.hvsk.dk og holdoversigt. E-hold er flyttet til 
Avedøre mandag 17:45 og A-holdet svømmer tidligere om onsdagen og nu i Avedøre 

f. Sæsonstart – bassinprøve 25-26/8 – dvs. ingen andre aktiviteter den weekend!! Samarbejde 
mellem bademestrene fra Friheden og Avedøre. Nye førstehjælpsbøger anskaffes. Vi har 
søgt Lions Club om tilskud. 

g. Profileringskoncept fra DGI (Vedlagt) / Nej tak 
h. Skærmbriller til Susanne – indhentes 2 tilbud og den billigste pris dækkes. 

http://www.hvsk.dk/
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i. Ferielukket på kontoret 28/10 til 11/11-2012 og 9/3 til 16/3-2013. Opdateres allerede nu på 
hjemmesiden. 

 
5. S-afdelingen 

a. Materialer efter ændrede svømmetider i Friheden – er budgetteret – der handles ind nu. 
b. Tøj til nye instruktører og føl. Enkelte har ønsket ny størrelse. SH bestiller. 
c. Instruktør har bedt om ekstrakursus for at få inspiration til babysvømning. Instruktør 2 

udskydes til 2013 
d. Beskrivelse af S-afdelingens opgaver? SH og BO inviterer til en fotoaften. CV laver skriv. 
e. Dreamteam (AMS) / Et hold hvor tidligere svømmere skal ”svømme ud” over en periode på et års tid. 

Forretningsudvalget inviterer Torben inviteres til næste møde hvor baggrunden for Dreamteam, 
træningstider m.m. drøftes. 

 
6. T”U”DO-liste; bilag – gennemgået og meget tjekket ud. 

 
7. Forretningsudvalg 

a. Beskrivelse af forretningsudvalgets opgaver er udarbejdet 
b. Holdbeskrivelse (SB) – behandles på næste møde. Sendes rundt – har du kommentarer 

skal du reagere – ellers samtykker du….. 
c. Henvendelse fra Volleyklubben (AMS) 

Artikel er under udarbejdelse og kommer nok snart i Hvidovre Avis. Vi håber på fair 
behandling i forhold til kommunen og forventer naturligvis at det er det vi får. 
 

8. K-udvalg (SV) 
a. Beskrivelse af K-udvalgets opgaver? 

i. Træningslejre uge 7 for A-hold er fastsat 
ii. Ønske om træningslejr i påsken for B-C og snarlige oprykkere for D 
iii. Kammeratsskabsweekend 10-12 august – Christian skal være ansvarlig . Hytte er 

booket – Ida har inviteret. 
 

9. Festudvalg (LBO) 
a. Status for afslutningsfest – LO er meget alene. SH støtter op. Pt. 92 tilmeldte… LO har bedt 

om hjælp og fået en masse kager – TU shopper sodavand billigt i Føtex. Nåle v/ Stig, mad 
fra Halvleg.   

b. Beskrivelse af Festudvalgets opgaver kommer på et kommende møde 
 

10. Nyt vedrørende arbejdsgruppe om Elitehold (SB) 
Eliteudvalg nedsættes og trænergruppen inddrages i en tegning over en kommende organisation. 
BO præsenterede arbejdsgruppens forslag – gruppen ønsker at skabe en elite for både de 
dygtigste store svømmere og årgangssvømmere med kravtider til mesterskaberne. 
 

11. Sponsorudvalg (OD) 
a. Sponsoraftale med TYR. Anders fra TYR præsenterede flot tøj. Han tilbød 2-3 klubaftener 

med præsentation af klubtøj samt mulighed for at handle med klubrabat. 
Vi får en kode – der lægges på vores hjemmeside og giver alle medlemmer den samme 
rabat ved køb på hjemmesiden. Medlemsrabat på 20% direkte og 10% til klubben. Klubtøjet 
køber vi til fuld pris og derefter sponseres vi med 30% i sponsorat og med et sponsorat på 
produkter for 3.000 kroner til klubmesterskaberne i 2 år. Vi kan selv sælge ved stævner mm. 
og tjene 30%. Endvidere en bonus på 5 ”træner-pakker” det første år. Og vendeflag… 
Holdkapper – evt. fulde 30% på konkurrencebadedragter 
Sponsorkonto Ok 
Leveringstider – 1 til 2 uger 
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Tryk – kan vi evt selv klare 
Badehætter med navn og klublogo kan også leveres. 
Annoncer på hjemmeside/link er også en del af pakken. 
Sponsorudvalget går videre med TYR og kan på bestyrelsens vegne indgå aftalen når 
priserne vurderes skarpe nok. 

b. Trøjer til DÅM og DM 
c. Beskrivelse af Sponsorudvalgets opgaver – kommer på et kommende møde 

 
12. Ansættelsesudvalg (BUO/AMS) 

a. Ansættelse af C-holds træner er sket men kontrakt er endnu ikke modtaget retur. 
b. Uddannelse af K-holdstrænere (Ny C-holds træner og Sigrid) ok – prøves at kombinere – nej 

til føl – skal tage instruktør 1-4 først. 
c. Status kontrakter – de er på vej på plads 
d. Fremtidigt samarbejde mellem trænerne – ingen kommentarer 
e. Princip beslutning – flere timer til A-holds assistent? Positiv men afventer udspil fra 

Eliteudvalg. 
f. Beskrivelse af ansættelsesudvalgets opgaver – kommer på et kommende møde. 

 
13. Blad (SV) 

Intet 
 

14. Bemærkninger til referatet fra 9. maj 2012;  
Intet 

 
15. Eventuelt 

Dropboks er åbnet for hele bestyrelsen 
 
Ena fra Idrætsrådet vil BO invitere til bestyrelsesmødet 23/9 
 
Ida får afskedsgave – en buket 
Josefine B. Olsen skal have en gave med et tillykke for sit årgangsmesterskab. Klares til 
sommerfesten 

 
16. Kommende BS-møder;  

 

Torsdag 23. august 

Søndag 23. september 

Onsdag 31. oktober 

Tirsdag 11. december 

 


