22.08.2011

Referat, BS-møde onsdag den 17. august kl. 18.00 i FIC
Fremmødte: Bent BUO, Kim KK, Stig SV, Susanne SH, Thomas TU, Ulla UT
Ungdomsrepræsentant Mark Bjerregaard MB
Afbud: Anne Mette AMS

1. Referant: TU
2. Ungdomsrepræsentanter;

Mark Bjerregaard er inviteret; Torben Ottosen har meddelt, at der ikke er interesserede i DreamTeam

Bemærkning fra Mark: Ønske om bedre træningstider.

3. Bemærkninger til referatet fra 1. juni 2011
Ingen

4. TODO-liste; bilag 1
Ulla tager noter

5. Trænersituationen
a. Orientering ved ansættelsesudvalget/BUO
Sigrid Jensen, er ansat som D og E-holds træner
b. Kontraktforhandling med CJO?
Ikke startet

6. K-udvalget
a.

Orientering om k-udvalget/SV
Trænerne skal om muligt deltage i AquaClinic 2011. Stig tager kontakt til trænerne. Sigrid og Chrstian skal afsted,
Thomas, hvis han er mulighed.
Snak om 4 holdledere på hold som så kan fordele konkurrencerne mellem sig.
Stig er fremover formand for K-udvalget.
Vi er blevet spurgt om vi vil holde regionsmesterskaber 29-30 oktober. Vi skal svarer inden den 15/9 – 2011
Vi har stadig problemer med de begrænsninger på antal personer, vi har i hallerne.

b.

Evt. flere medlemmer af k-udvalget
Afventer generalforsamling

c.

Sammenkomst, hvor nåle udleveres
Nåle uddeles om søndagen på kammeratskabsweekenden 26-28 august..

d.

Efterårstræningslejr?
A og B hold skal på indenlands træningslejr 15-18 oktober (uge 42)

e.

Kostvejleder; bilag 2
Ulla kontakter Linda Lund for nærmere planlægning af aften for A, B, C, D & E hold.

f.

Evt. Forårstræningslejr 29 marts til 4 april
Lars-Kristian Olsen har fremsendt forslag til træningslejr for B, C og D hold med forældre deltagelse.
Begrundelsen for tidspunktet er DÅM og SRØ, hvor der er deadline for kravtider ca. ti dage efter
Der skal sendes en forespørgelseskema ud for at vejre en stemning blandt de mindste svømmere og deres
forældre.
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7. Sponsorudvalget v/KK

Kim fremlagde forslag til nyt træningstøj med ny sponsor som ikke er Hummel.
Bestyrelsen er enige om at Kim skal arbejde videre med denne sponsor og at han selvfølgelig tager
sponsorudvalget med i arbejdet.

8. Holdleder; bilag 3
9. Aktiv Sommer; evaluering

48 tilmeldte over 3 uger.
Uge 30 var den bedste. Der var lidt problemer med at arrangement grundet skybrudet og at det blev flyttet til
Avedøre. Næste år skal vi kun have 3 hold over to uger.
Vi siger tak til Stig og Pia for det store arbejde.

10. Visioner;
a. Artikel til Dansk Svømmeunions hjemmeside om visionsdebatten; forslag til rettelser modtages; bilag 4
Bent finder ud af inden den 25. august om han har ændringer.
b. Opfølgning på visionsarbejdet; nedsættelse af udvalg og kontakt med Lene Madegaard mht guidening i arbejdet
Ulla kontakter Lene Madegaard for at lave en aftale en hverdags aften.

11. Kontor/administration
a. T-shirts til svømmeskolens medlemmer
SH har købt T-shirts for 32.000 til alle betalende medlemmer.
b. E-hold, tider; skal passe med Sigrids ”skoletid”
c.

Klare retningslinjer for hvilke forældre, der skal betale for hvad og på hvilke stævner og lejre.
Susanne skriver et udkast til retningslinier.

12. Dokumenthåndtering, forslag/SH og TU

Susannes mail er nu lagt tilbage på mailo serveren og kan nu tilgåes fra alle Susannes maskiner og backup er
sikret fra Mail hosting leverandøren.
Alle HVSK dokumenter er lagt på Dropbox for at sikre backup og tilgang fra flere steder, samt det uheldige i at
HVSK’s dokumenter ligger mere eller mindre frit tilgængelige for alle med adgang til kontoret.
Bestyrelsen bakker op om at betale for en udvidelse af af droipboksen for at opnå versionering og yderligere
plads.
Susanne indkalder til at møde med Claus, Stig og Thomas med hensyn til at vores hjemmeside og de fremtidige
muligheder.

13. Generalforsamling; forslag til kandidater! Annoncering, dirigent
Ulla klarer indkaldelse mv.

14. Eventuelt
15. Kommende BS-møder;
Mødetidspunkt: 18.00-21.00: Onsdag 7/9, 5/10, 9/11, 14/12, 11/1 og 1/2
Generalforsamling: 20. september kl. 18.30 med efterfølgende forældremøde.
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