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Referat, BS-møde 23. august kl. 17.30 i FIC m. mad 

 

Til: Anne Mette AMS, Bent BUO, Kim KK (afbud), Lars LM, Lisa LO, Ole Damgaard OD, Stig SV, Sten SB, 
Thomas TU, Ungdomsrepræsentant Mark Bjerregaard MB; Kontor: Susanne SH 
 
 

1. Referent; AMS. Vælge referent til næste møde: Thomas 
 

2. Ungdomsrepræsentant; MB og Trine Meier  
Både Trine og Mark er fremover ungdomsrepræsentanter. Svømmere vil gerne have indflydelse på T-shirt til 
DM-Lang hvis de en anden gang får t-shirt. Gerne med logo, ikke skrive DM-lang (det er for DUKA-agtig).  
Eventuelt i stedet for en specifik t-shirt til hvert mesterskab, så kan mesterskabssvømmere få en ekstra t-shirt. 
Christian har talt om at, der kun kommer en udenlandsk træningslejr om året. Det vil A-svømmerne være 
meget kede af. Udlandslejr er et sted hvor der er udendørssvømning. Forkert at man ikke opretholder 2 ture 
nu hvor økonomien er ok. Svømmerne føler at A-holdet nedprioriteres. Kan godt forstå, prioritering af 
assistenttræner frem for udlandslejr, men mener at begge dele bør være muligt. Det kanl også være en 
mulighed at hæve egenbetaling. 
Hvis de andre konkurrencehold skal have en udlandslejr, så bør A-holdet have 2 udlandslejre. Ikke 
misundelse, men det er A-holdet der har brug for træningslejrene for at forbedre sig. 
God kammeratskabsweekend – de fleste fra A-holdet vil gerne komme. 

 

3. Dreamteam-holdene: Formål og samspil med K-holdene 
Torben Ottosen kunne desværre ikke komme. Han bliver inviteret til næste møde. 

 

4. Kontor/administration  

a. Sponsorsvøm, status på økonomi og forældrehenvendelse 
-Der er indsvømmet 250.000 kr, men ca. 14 aftaler på  i alt 12.000 kr. mangler, 
-Forældrehenvendelse om udbetaling af sponsorpenge efter stop på K-hold er ordnet i mindelighed 

b. Opfølgning af diverse 
-Gymnastikhold der bruger bassinet 15 minutter synes, at det er for dyrt. GF skal betale det samme, 
som andre voksne, der er på hold. Dog nedsat forholdsmæssigt, så det svarede til det mindre tid. De 
svømmer x 2 ugl. men er kun i vandet i 15 min. Normalhold er i vandet 45 min.  Det betyder, at de 
skal betale ca. 1/3 del.  950:3= ca. 315,- for en halv sæson. Nuværende aftale løber den sæson ud 
og derefter skal de tilmelde sig hold, hvis de ønsker at komme i vandet efter gymnastik. 
-Voksenhold er generelt dyre for klubben i forhold til børnehold, da der ikke er samme tilskud fra 
kommunen. Forslag om, der laves en indstilling til Generalforsamlingen om at prisfastsætte 
voksenhold anderledes. Mangler tovholder! 
-Der er etableret et øvet hold med to ugentlige træninger, da det har været efterspurgt. 
-Nu passer holdbeskrivelser med bookingsystemet 
-87 på venteliste 
-10 tidtagerurer har fået skiftet batteri 
-Søgt om tilskud til handicapsvømning. Der er 2 handicaphold. Et børnehold 17.15 og et voksen hold 
18.00. (før var der 3 hold) 
-Overskydende t-shirts bliver foræret væk 
-Velkomstbrev bliver sendt ud via klubmodul 
-Foreningen ”Vennerne” – tage på et senere BS-møde. Generelt opfordre andre til at tage teten, så 
foreningen bliver genoplivet. 
-Foreningspakken bliver nedlagt 31/12. Nyt regnskab pr 31/8 eller 30/9. Svømmespecialistens aftale 
bliver derfor opsagt.  
-Ida bestod eksamen og tilskud fra kommunen kan blive udbetalt 

c. Regnskab/budget 
Ser fornuftigt ud. Lidt flere sponsorindtægter og mere i kontingent. Men også større udgifter til bl.a. 
it/telefon. Regnskab/budget kommer på igen om 2 møder. Pengene skal arbejde – vi skal ikke være 
bank. 
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5. S-afdelingen 
Punktet flyttet til næste møde 

 

6. Forretningsudvalg 

a. Holdbeskrivelser (SV). Er udsendt kort efter mødet 

b. Mange afbud. Mødet bliver omlagt til almindeligt bestyrelsesmøde mandag den 10/9 kl 18:30  

c. Bestyrelsen drøftede samarbejdet med cheftræneren og besluttede at samarbejdet må ophøre. 
Formand og ansættelsesudvalg vil tirsdag den 28. august indkalde cheftræner til samtale og herefter 
igangsætte rekruttering af ny cheftræner. 

 

7. K-udvalg  
Punktet udskudt til næste møde 
 

8. Medieudvalg 

a. Punktet udskudt til næste møde  

b. Punktet udskudt til næste møde  

c. Status for artikel i Hvidovre Avis? Var i avisen i forrige uge. 
 

9. Festudvalg (LBO) 

a. Beskrivelse udskudt til næste møde  
 

10. Status vedrørende Elitehold (BUO) 

a. Møde med trænere primo august. Alle trænere var med til mødet og udtrykte mange af de samme 
ideer og ønsker som udvalget har arbejdet med. Arbejdet genoptages i samarbejde med ny 
cheftræner. 

 

11. Sponsorudvalg (OD) 

a. Status sponsoraftale med TYR (KK) 
A, B og C får fuldt sæt. D hold får t-shirt og shorts. Nye svømmere der i indeværende sæson 
fortsætter svømningen efter prøveperioden på 3 måneder kan ligeledes få det tøj der er aftalt for 
holdet. Kim forhandler videre med TYR. Skal afklare hvordan der kan købes ekstra sæt i løbet af 
sæsonen. Må forhandle nogle badehætter hjem. Der skal trykkes navne på tøjet, men ikke hold-
navne.  

b. Beskrivelse udskudt til næste møde  
 

12. Ansættelsesudvalg (BUO/AMS) 

a. Beskrivelse udskudt til næste møde  
a. Oplæg til kontraktløn for hjælpetrænere til K-hold: Der skal foretages nogle justeringer, da der var 

indarbejdet for mange stævner i forhold til det faktiske antal i løbet af en sæson. Desuden bør der 
være forskel på kontrakten for hjælpetrænere over og under 18 år. AMS udarbejder nyt udkast og 
sender til Susanne til videreformidling. 
 

13. Bemærkninger til referatet fra 21. juni 

a. Punktet udskudt til næste møde 
 

14. Andet 

a. Status årshjul (BUO). Udskudt til næste møde 

b. Status vedr. erhvervsforsikring (TU). Udskudt til næste møde. 
 

15. Eventuelt 

Ole D vil gerne trække sig lidt tilbage frem til næste generalforsamling, da Stephanie er stoppet til svømning. 

Bl.a. ikke stå i spidsen for sponsorsvøm. 

 
Næste møde:  
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Udskudte punkter 
Konstituering og finde en afløser for ansvarlig for sponsorsvøm 
Betaling for kammeratskabsweekend 
Arrangere noget ”camp” for svømmere i sommerferien med betaling 
 

 

16. Kommende BS-møder;  

Søndag 23. september 

Onsdag 31. oktober 

Tirsdag 11. december 


