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Referat BS-møde 10. september kl. 18.30 i FIC  

 

Tilstede: Anne Mette AMS, Bent BUO, Kim KK, Lars LM, Lisa LO, Stig SV, Sten SB, Thomas TU, Susanne SH 
 
Ungdomsrepræsentanter: Ikke tilstede  
 
 

1. Referent; TU. Vælge referent til næste møde 
 

2. Ungdomsrepræsentanter; Ikke tilstede 
 

3. Ansættelsesudvalg (BUO/AMS) 

a. Status mht fritstilling og træning frem til ansættelse af ny cheftræner 
Forløbet med fritstillingen Christian er gået godt i betragtning af situationen. 
Martin og Jonas har forsøgt at fordele træningerne mellem sig og prøver at løse det hul Christian 
efterlader sig. 

b. Jobopslag 
Der arbejdes på et stillingsopslag som slåes op snarest. 

c. Håndtering af rygter 
Der har været lidt, men det afværget efter bedste evne og   

d. Andet 

e. Kontraktløn for hjælpetrænere til K-hold 
 

4. Kontor/administration  

a. Udfordringer omkring adgang for svømmeskolen (børn og forældre) i den offentlige åbningstid. 
Bent og Thomas tager kontakt til kommunen vedr. adgang til i den offentlige åbningstid. 
 
Vedr. den sure mail fra Avedøre. Susanne skriver til trænerne og indskræper at spise reglerne skal 
overholdes.  
 
Vedr. problem med Susannes computer,  
 

b. Betaling af bassinprøve bøger (LM)  
De 3000 er bevilliget 
 

c. Der er rigtig travlt! Prioritering af opgaver der løses af kontoret 
Lisa finder skamler til Langhøj for at sikre ”helle” ved kanten for de mindste elever.  

 

5. Sponsorudvalg (OD) 

a. Status sponsoraftale med TYR (KK) 
Aftalen er indgået. Der vil blive holdt prøv aftener  
Navn på trøjerne skal være fornavn og evt. første bogstav i efternavn, hvis der er flere med samme 
navn. F.eks kan Mikkel Ulrich vælge at der skal stå Mikkel eller Mikkel U 
Tirsdag den 18. er der tøj prøvning i fælleslokalet. 

  

b. Der skal findes ny ansvarlig for sponsorsvøm 
Der arbejdes på en løsning. 
 

c. Beskrivelse af Sponsorudvalgets opgaver? 
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Ca. 20.00 
 

6. Dreamteam-holdene: Formål og samspil med K-holdene 
Torben Ottosen er inviteret 
Torben geninviteres den 31/10 
 

7. K-udvalg  

a. Kammeratskabsweekend:  
i. Fremtidig betaling?  

Det skal være gratis. Det er et arrangement som bestyrelsen prioriterer at man deltager i. 
 

ii. Booke kolonien i Vig næste år? (AMS) f.eks. 23-25. august. Der kan på Vig max. være 50 
personer.  I den nævnte periode kan Vig også kun lejes med personale til en pris af ca. 
628,00 kr. pr. person inkl. forplejning. 
 
Lars Mertins undersøger muligheden for at leje Ingeborg i den tredje weekend i august. 
 

b. Kalender (stævner og træningslejre) (SV) 
 
A & B hold tager på træningslejr i Hjørring i efterårsferien. 
C,D og E vil snarest hører nærmere.  

 

c. Holdlederbeskrivelser (SV) 
 
Til kommer senere 
 

d. Mastersvømning (SV) 
 
Vi har fået een mastersvømmer (Christian). Han tager til stævne i kolding til jubilærums stævne. 

 

e. B-holdets nye svømmetider (jf. mail fra Thomas 27/8) 
 
Vi erkender problemet, men står desværre ikke til at ændre. Vi vil dog forsøge at opnå bedre 
svømmetider fra næste sæson.  

 

f. Mail fra ungdomsrepræsentant ang. træningslejr (jf. mail fra Mark 28/8) 
 
 

 

8. S-afdelingen 

a. Beskrivelse af S-afdelingens opgaver? 
 
 
 

b. Status bassinprøver 
1 føl, 1 instruktør,Torben (dreamteam) og 2 k-trænere mangler bassinprøve 

 
 

9. Forretningsudvalg 

a. Holdbeskrivelser (SV) 
i. Fremsendt efter sidste møde. Bemærkninger? 

Igen kommentarer 
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10. Medieudvalg 

a. Status? Beskrivelse af udvalgets opgaver? 

b. Hvordan sikrer vi opdatering af hjemmesiden? Blad? Reklamer? Webmaster? Andre funktioner? 

Stig vil gerne lægge tingene ud, og fjerne uaktuelle informationer. Efter hvert 

bestyrelsesmøde vælges 3 historier, som lægges op på hjemmesiden. 

Hjørring (Sten B) 

Træningslejr uge 42 (Sten B) 

Ringsted Cup(AMS) 

Sammenskrivning af BS referat (Lars M) 

TYR tøj(Kim/Bent) 

Gentofte open (Lisa) 

Jonas præsntation (AMS) 

 
 

11. Festudvalg (LBO) 

a. Beskrivelse af Festudvalgets opgaver? 

b. Dato for klubmesterskab (reservation af lokale mv) 

Lørdag uge 50, 15. dec. (Efter DM). Susanne spørger Keung. Koordinere med Lisa. 

Øvrigt: Lisa spørger Kirsten Meier om hun vil stå for sponsorgaverne til julearrangementet 
 

 

12. Bemærkninger til referatet fra 21. juni og 23. august 

a. Referater er i Dropbox  
 

13. Andet 

a. Status årshjul (BUO/Thomas U) 

BUO/TU koordinere 
b. Status vedr. erhvervsforsikring (TU) 

?? 
c. Aqua-camp eller lignende ”svømme-koloni” i sommerferien mod betaling (LM) 

Lars M ser på mulighederne. Drøftes på næste BS 
 
 

14. Eventuelt 

iTUP træning i Esbjerg. Dækkes som vanligt af eksisterende trænere, og udgiften dækkes af klubben. 

Næste møde: konstituering!!! 

Påsketræningslejr planlægning frontes af Lars Kristian.  
 

15. Kommende BS-møder; 
Ekstra møde? 
Nej 
Onsdag 31. oktober 

Tirsdag 11. december  

Ændres til 5 Dec. kl 17.30 


