
Referat, BS-møde 23.11.2016 kl. 17.30 i FIC   

  

Tilstede: Bent, Lars , Thomas , Gitte, Andy, Jan, Jesper, Torben, Susanne, Gunnar, Stefanie  

  

Mødet holdes i klublokalet i FIC. Formanden sørger for forplejning. Mødet sluttede kl. 22.00.  
  

1. Referent – Bent  
Ordstyrer - Jesper  

  

2. Bemærkninger til referatet fra 12.10.2016  
a. Ingen  

  

3. Besøg fra Idrætsrådet (start kl. 18:00) -  Ena, formand for Idrætsrådet  

sådan gør vi vores ansøgning til Elitepuljen skarpere!  

  

 Der er lavet et trafiklys evaluering (Grøn, Gul, Rød)  

 Evalueringen, 2 fra idrætsrådet og 2 fra Kommunalbestyrelsen (1 fra Kultur & 
Fritidsforvaltningen)  

 Der stilles (naturligvis) krav fra Hv. kommune ift. at få del i Elitepuljen, det gælder kun 
amatørklubber  - eks er Hvidovre fodbold 2. div. ikke med, men amatørafdelingen er.  

 Næste møde i Idrætsrådet er 14. december 2016  

 Klubberne bliver generelt bedre og bedre til at ansøge   

 Der er ca. 10 klubber og 1 mio. DKK  

 Fra sidste ansøgning, og HUSK:  
o Afrapportering – det var HvSK ikke gode til i 2016. Vi skal være skarpe på hvad 
vi har brugt puljen fra 2015 til, og hvad vi ikke har opnået grundes f.eks. målsætning 
ændres, cheftræner skiftes etc.  
o Vær åben og ærlig! De har kun den information der er indleveret og evaluere 
på samme!  
o I den sidste ansøgning 2016, løb elite satsningen fra 2013 til 2016. Vi havde 
ikke en elite politik fremadrettet - 2013 og 2014 var nævnt!!? Den skal beskrives på længere 
sigt. => 3-5 års sigt, realistiske målsætninger,   
o Skal kunne læse sig til at f.eks. vandtid er en knap ressource  
o Husk at beskrive at vi har ansat flere fuldtids ansatte.  
o Beskriv jeres Elitepolitik, Vision, Mission og handleplaner  
o Deadline marts 2017 -> HvSK har deadline feb 2017  
o Husk ALLE relevante bilag  
o Rapporteringssystemet er nu lavet, så man kan gemme midlertidigt, og vende 
tilbage.  
o Feed back fra Ena, når ansøgning er behandlet  
o Sidste gang lå vi i den dårligste 1/3 af ansøgerne!  

  

 Opgaven vedr. Elitepuljeansøgningen flyttes til BS  
  

  

4. Cheftræneren  

o Gunnar er syg!   
o Der er stor anerkendelse for DM med de mange PR og klubrekorder  
o Der har tilsyneladende været svømmere, der ikke er indmeldt i klubben, som 
har svømmet stævner!  
o Gunner skal informere Kontoret (Susanne) om hvem der svømmer på holdet, 
inklusiv dem der træner med.  

  

  

5. Kontor/Økonomi  

a. Er der ledige pladser på svømmeskolens hold? - i så fald hvordan kan vi få fyldt op?   
i.Stefanie: Altid !? => 1578 og der er plads til ca. 2000  



b. Lodseddelsalg  
i.Thomas: der er et større arbejde med at sælge lodder end man lige skulle forvente!  
ii.Beslutning: OK hvis opgaven løses af frivillige og ikke belaster kontoret unødigt.  

c. Budget: Thomas ønsker, at der for næste år 2017 er budget på Stævner og Træningslejre. 
Skal genereres i både for Stævneudvalg og Svømmeudvalget.  
d. Vi er foran på budget -> vil prioritere træningslejre og stævne kvaliteten højere igen  

  

6. Svømme-Udvalget    

Har ikke afholdt møde pga. sygdom  

  

  

7. Stævne-Udvalget  

 Der skal tages stilling til Venskabsstævne, hvem gør hvad. Det er IKKE Stefanies opgave!  

 Super travlt med Christmas Race, 6xx starter, 6 klubber. Der er styr på det [Symbol]  

 Der er rigtig mange opgaver – kan have betydning for svartider etc.  
  

8. HR-Udvalg  

  

MUS samtaler gennemført 8/11-2016  

HvSk har de seneste år udvidet medarbejderstaben, og det giver nogle udfordringer som vi skal 
arbejde fokuseret og målrettet med. Blandt andet opgavefordelinger og den fysiske indretning af 
kontorlokaler. Eksempelvis er det uhensigtsmæssigt hvis andre end fuldtidsansatte opholder sig i 
længere tid på klubbens kontor. Det gælder såvel svømmere som frivillige m.fl..  
   

Ungdomsrepræsentanterne, Kristine Mikkelsen og Mikkel Samsøe:  

 Kunne godt bruge en rygbøjle til startskammel. 6-8 tDKK/stk => godkendt, sanne tager 
opgave  

 Det går godt generelt  

 Massør/fys, tilknyttet klubben, op til stævner, efter hård træning => Det ser vi positivt på i BS. 
Det skal dog IKKE være Gunnar!, han er Cheftræner! Og skal have fokus på den funktion => 
Koordineres af trænerne selv, eller evt. af holdleder => Prøver DMH i Viborg => Lars M løber 
med denne opgave  

 Træningsmiljøet er generelt godt  

 De har haft møde med G vedr: det at sætte sig op til stævne, gøre en god figur, godt 
forbillede, også specifikt frem mod DHM  

 Fremtiden: DHM, træningslejr næste år, følger udviklingsplan  

 Noget der skal ændres: næ!  

 Synes det er hyggeligt med Christmas Race  
  

9. Support udvalg  

 Andy: Der har ikke være møde siden sidst  

 Andy: Er ved at være klat til Christmas Race, fået gaver ind til lotteriet  
  

  

10. PR-Udvalg  

 ikke holdt møde siden sidst  

 man må gerne tænke ud over klubmodul! Her tænkes på hjemmesiden  
  

11. Eventuelt  

  

o Torben: der er lidt rod omkring overnatning til Viborg. Der er ikke første 
gang! Tages op i Stævneudvalget  
o Der er ikke en klar køreplan for Holdledere – tages også op i Stævneudvalget  
o BUO: stoppe i BS til næste GF. Måske Mathilde Olsen ønsker at opstille!  
o GF 2017: 1. halvdel marts.  
o Lars M: EM billetter til Trænere i 15. dec. 2017, samt 100 billetter  
o Der er styr på julegaver til trænere og instruktører – Stefanie og Sanne  



Kommende BS-møder: xx.01.2017  

Gitte referent  
XXX ordstyre  
Næste møde foregår i klublokale FIC  

  

 


