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Referat, BS-møde 6. december kl. 19.30-21.30 i FIC  

 

Deltagere: Anne Mette AMS, Bent BUO, Kim KK, Lisa LO, Stig SV, Sten SB, Susanne SH, Conni Veber CV 
Afbud: Thomas TU og Lars LM 
 
 

1. Referent; AMS 
 

2. Kontor/administration  

a. Eventuelle haste-opgaver! SH kommer med input 
i. Der er købt julegave til instruktører og trænere, som har været ansat i denne sæson. Kim er 

inviteret til instruktør/træner-arrangement den 16/12 i Lille Friheden 
ii. Bede Kim om at sende original af kontrakt, da den ikke er nået frem til kontoret. Har den 

elektroniske version, men bliver underlig i print. Alternativ har Steen original der kan 
underskrives. SH tager fat i Kim. 

iii. Forlængelse af Martins kontrakt på uændret timetal er på plads 
iv. AMS og BUO taler med relevante trænere om ekstra uddannelse. Jf. næste punkt skal det på 

plads i 1. halvår for at kunne få refusion 
v. Spørger Ulla om hun i starten af januar vil hjælpe med vandtidsfordelingen. SH kontakter 

Ulla. SH, CV, AMS og SB deltager i mødet. 
vi. Niveauet på Tri-holdtet er meget forskelligt. Næste sæson sættes der minimums 

svømmekrav på 200 m. crawl uden at røre bunden. 
vii. Der er bevilliget tilladelse til at forældre kan deltage i julesvømning med børnene i Friheden 
viii. Enighed om hvem der skal have veneprisen til Klubfesten 

 

b. Uddannelsespuljer – hvordan sikrer vi, at få dækket mest muligt? 
i. Uddannelsespuljen kan risikere at blive brugt op før året er omme. Det betyder, at der er 

udgifter for 18.000 kr, til uddannelse, som vi sandsynligvis ikke får refunderet. Vi skal derfor 

være opmærksomme på, at alle kurser så vidt muligt skal placeres i 1. halvår. Så snart der er 

navn og kursustidspunkt på kursus kan der ansøges hos kommunen. Ansøgningen skal være 

personspecifik 

3. K-udvalg  

a. Trænere har efterspurt at klubben indkøber en tablet, som kan bruges til filme svømmerne og 
umiddelbart efter foretage evalueringen. 

i. BS bevilligede 6.000 kr. til tablet og mindre undervandskamera 

b. Formandsmøde i region Syd v/ SV 
i. Hørte om bl.a. skolesvømning i St. Heddinge, Stevn. Skolesvømning varetages af SFO og 

svømmeklub i fællesskab 
ii. Præsentation af ideoplæg til egen svømmehal. Pris 34,9 mio. kr. SV tager kontakt til Lars 

Warm og vi arrangerer et møde i foråret, hvor han kan præsentere projektet for forældre, 
repræsentanter fra kommunen mv.  

iii. Sommerstævne den 15/6 – gerne om formiddagen med efterfølgende sen frokost med grill. 
SH kontakter lokalebooking for at booke Frihedens svømmehal om formiddagen + booker 
teatersalen. 

 

4. S-afdelingen – vi håber på, at Conni også har mulighed for at deltage 

a. Klager over instruktører der ikke er opmærksomme nok. BS tage beslutning om konsekvenser for 
instruktøren. 

i. Der blev orienteret om begge klagesager. Den ene er afsluttet af Forretningsudvalg. 

5. Den anden klage mere alvorlig. Ikke så meget selve uheldet, men den måde som instruktøren håndterede 
situationen i forhold til drengen efterfølgende. Der skal ydes omsorg, og tages kontakt til forældre for at sikre, 
at barnet får den rette behandling. CV og SB følger op i forhold til instruktøren. 
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6. Ansættelsesudvalg 

a. Cheftrænerens arbejdsopgaver og prioritering af disse. Se vedhæftet oplæg v/ SB 
i. Der blev taget udgangspunkt i det fremsende. SH og AMS udarbejder i fællesskab 

jobbeskrivelsen på baggrund af drøftelserne på mødet 
 
 

7. Forretningsudvalg 

a. Status for beslutningskompetence i udvalg. Forslag om at holde møde i foråret, hvor vi tænker højt og 
fremad.  

i. Der holdes ekstra BS-møde hvor Kim deltager. Foreslået dato fredag den 16/4 kl. 16. AMS 
inviterer Kim. 

 
 

8. Bemærkninger til referatet fra 31. oktober 

a. Referatet er i Dropbox  
 

9. Eventuelt 
 

10. Kommende BS-møder; 
16.januar (regnskab+ forberede GF), 28. februar, 8. april (konstituering efter GF) og 29. maj 2013 

Generalforsamling den 20. marts 2013 


