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Referat, BS-møde onsdag den 7. september kl. 18.00 i FIC 
 

 
Til: Anne Mette AMS, Bent BUO, Kim KK, Stig SV, Susanne SH, Thomas TU, Ulla UT 
Ungdomsrepræsentant Mark Bjerregaard MB 

 
 
 

1. Referent; AMS 
 

2. Ungdomsrepræsentant  
Mark har talt med K-holdene om ønsker til BS. 
C-Hold's ønsker:  
Mere vandtid, flere måtter til opvarmning i hallen (som de lange hvide), Nye farver til klubtøj 
B-hold's ønsker:  
Tidligere træning 
A-hold's ønsker: Mere stævnetøj (især shorts) 
Ekstra: Der er blevet bedt om, at få afleveret sponsorkontrakter tidligere. Mark vil drøfte det med 
sponsorudvalget. 
Vi undersøger om der er holdledershorts som kan gives til A-holdssvømmere 
 

3. Bemærkninger til referatet fra 17. august 2011-??? 
Thomas sender det frem til Ulla igen. Skriftlige tilbagemeldinger 
 

4. TODO-liste; bilag 1 
 Listen blev opdateret 
 BS kommer med tilbagemelding til Ulla om flere job der skal beskrives. 

 

5. Arbejdsdeling mellem bestyrelse, K-udvalg, trænere og kontor  
AM efterspurgt klarhed over hvem der gør hvad.  
 
Henvendelser vedr. svømmeskolen håndteres administrativt – hvis Susanne er i tvivl, så taler hun med Ulla om det som tager 
en beslutning. 
 
Henvendelser vedr K-hold går til Ulla, som så inddrager K-udvalg og sender til resten af bestyrelsen, når det er relevant.  
 
Henvendelser vedr. E-hold er lidt på grænsen, da hører under svømmeskolen, men det er en K-hold træner der har holdet. 
 
Bestyrelsen vil gerne informeres om hvad der sker – meget gerne en kort info, som vi ikke skal reagere på men får til 
information – så er vi forberedt hvis sagen dukker op. 

 

6. Kontor/administration 
a. Kort orientering om økonomien 

 bogført frem til 28/8 
 Stig fået oversigt over stævner 
 Næsten 1100 svømmere tilmeldt. 64 svømmere på venteliste – Susanne har skrevet og bedt dem om at vende tilbage 
hvis de er interesseret i at komme på et andet hold. Ventelisten forholdsvis konstant. 
Susanne sætter en annonce i avisen om at der er ledige pladser – gerne med angivelse af de tidspunkter hvor der er 
ledige pladser 
Svømmeklubben skifter bank. Mange der ikke har visa-kort og kan dermed ikke betale via klub-modul. Andre kort koster 
1,25% dvs omkring 10 kr. Susanne tilmelder sig, og BS besluttede at det dækkes af administrationsgebyret 
 
Mangler at få inddraget 13.267 fra Sponsorsvøm, heraf 2.890 fra Keung (som bliver modregnet). Kirsten rykker. 
Der er en dialog i gang med Allan om at holde instruktørkursus I og II i Friheden. Allan skal tillade at der bliver givet 
bassintid. 
 

b. SH mener ikke, hun behøver at deltage i alle BS-møder. Hvad er der behov for? Vi er enige om, at SH er ønsket ved 
punkter vedr. økonomi og kontor. Dette behøver ikke at være hver gang. Punkter der har med SH´s arbejde at gøre 
lægges i starten af mødet. 
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c. Orientering fra brugerråd i FIC og AIC 
Trådløst netværk i FIC som alle foreninger kan koble sig på. TU taler med Keung om hvad det koster. 
HVSK netværk skal låses, så det ikke kan bruge af alle. TU undersøger og følger op. 
Nye styrketræningsredskaber. Kommunen betaler halvdelen. De 3 klubber skal deles om resten af udgifterne. Dvs 5.000 
kr. for svømmeklubben. 
AIC brugerrådet fortalte om vandskaden i Præstemosen. Præstemosen blev derfor lukket og Avedøre åbnet. 
Præstemosen er foreslået sparet væk.  
Førstehjælpskursus bliver tilbudt af AIC – Vi skal overveje at sende vores instruktører af sted. 

d. Svømmeskolen 
I. T-shirts til svømmeskolens medlemmer – er gået godt 

II. E-hold, tider 
E-hold hører til i svømmeskolen. Skal ud af official forpligtelsen. Stig giver besked til Lars. Ikke klubtøj mv. Ændre 
beskrivelse af E-hold. AMS læser igennem og koordinerer med Sigrid. 
E-hold omdøbes til talenthold.  

Der skal være føl på Langhøj 
Forslag til afgrænsning af hvornår et hold skal have føl: Letøvede hold og ”ned” skal altid have føl. Som udgangspunkt skal 
øvrige hold (svømmeskolen og E-hold) have føl når der er mere end 12 svømmere  
Susanne laver en oversigt til næste møde, så vi kan vurdere omkostningerne af forslaget før vi vedtager noget.. 
 
Susanne spørger videre om det er muligt at lave en kant på bunden af Langhøj så de små bedre kan nå. 

 
III. Forældreklager over ændring af E-holdets svømmetid. Hvad gør vi? 

Tage forbehold for at der kan ske ændringer i tiderne.  
IV. Problemer med at få nok instruktører – søgt via SVØM og i avisen. Gør opmærksom på i annonce og på 

hjemmeside at klubben betaler for kursus og bassinprøve 
V. Mail fra Thomas vedr betaling for at gå på A-hold:  

Bestyrelsen besluttede, at hvis en træner vil have licens, stille op til sponsorstævne og andre stævner mv., så er 
reglerne uændrede i forhold til i dag. Dvs. får et skattefrit tillæg på 800 kr.  

 

7. MUS med SH og CJO; status  
 MUS holdes samtidig med kontraktsamtale for SH den 15/9 
 BUO og AMS aftaler tidspunkt for MUS og kontraktsamtale med Christian 
 

8. K-udvalget 
a. Kommunikation ml. CJO og svømmere/forældre på A-hold.(Se rundsendt mail om emnet) 
b. Forældremødet 20/9 – er klart. A-holds forældre holder eget forældremøde, når der drøftes træningslejr i påsken med de 

øvrige hold 
c. Orientering om k-udvalgets møde/SV – referat sendes fremover til bestyrelsen 
d. Stævnekalenderen på hjemmesiden – er kommet på 
e. Efterårstræningslejr – A og B hold af sted fra onsdag til søndag. 
f. Evaluering af kammeratskabsweekenden 

 Brev fra trænerne, der var utilfreds med en af holdlederne, Pia. Da Pia står for at opbygge en 
 holdlederfunktion, er trænerne bekymret for dette og vil selv varetage opgaven. 
 Bent og Kim tager en snak med trænerne. Ulla tager en snak med Pia. 
  

9. Sponsorudvalget v/KK 
Været ude og se på tøj til instruktører – 2 tilbud på samme produkt. Instruktørerne har valgt Newline. Afventer 
pris. Sponsorudvalget skal vælge den bedst mulige aftale, så svømmerne får mest mulig tøj for pengene. 
Udvalget diskuterer fortsat tøj til K-svømmere og trænere. Bemærk, at svømmerne har givet udtryk for at de 
gerne vil have svømmetøj som afviger fra alle andre klubber. 
Referat bliver pt. sendt til sponsorudvalget. Fremover bliver referatet lagt på hjemmesiden. 

    

10. Visioner;  
a. Artikel til Dansk Svømmeunions hjemmeside om visionsdebatten bliver sendt  
b. Møde med Lene Madegaard den 12/10; opfølgning på vision – for alle BS-medlemmer både nye og gamle 
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11. Dokumenthåndtering, forslag/SH og TU 
 Dokumenter ligger på nettet og bliver back-up. Mail fungerer også nu. Næste skridt bliver at resten af 
 bestyrelse får adgang til materiale via dropbox. Der skal installeres et lille stump program på egen pc. 
Mere information følger. TU har teten. 

 

12. Generalforsamling 
 Mangler 3 kandidater til Bestyrelsen. Nogle har vist sig interesserede. Ny næstformand skal også vælges. 
Bent ønsker ikke at varetage næstformandsposten. Stig tænker over det. 
 

13. Blad; deadline 15/9 
 Klubmesterskabsorientering skal i bladet. klubmesterskaber i uge 49, og klubfest den 10/12 i Lille Friheden 
 (har salen fra kl. 12) 
 AMS tager fat i festudvalget.  

Billeder fra kammeratskabsweekend sendes til Jan Meyer til brug i klubblad og hjemmeside (kun 
gruppebilleder) 

 

14. Eventuelt 
 

15. Kommende BS-møder;  
Mødetidspunkt: 18.00-21.00:  
Datoer: 5/10, 9/11, 14/12, 11/1 og 1/2 
Visionsmøde: 12/10  
Generalforsamling: 20/9 


