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Hvidovre Svømmeklub – Frihedens Idrætscenter – 2650 Hvidovre 
Kontakt: 3678 1248 – www.hvsk.dk – kontor@hvsk.dk 

Referat BS-møde onsdag den 5. oktober kl. 18.00 i FIC 
 
Fremmødte: Anne Mette AMS, Bent BUO, Kim KK, Lars LM, Louise LS, Stig SV, Sten SB, Thomas TU, Ulla UT 
Ungdomsrepræsentant Mark Bjerregaard 
Kontor: Susanne SH 

 
Vi spiste dejlig mad kl.18.00! 
 
 

1. Referent; TU 
 

2. Ungdomsrepræsentant; MB 
Det bør overvejes om man kan slippe for medlemskab, hvis man kun skal stille op til DHM og ikke andre stævner. 
Eksterne svømmere ville måske stille op for Hvidovre til DHM, hvis det ikke kostede et års medlemskab. 
Stemningen er god på A-holdet, men der er nogen der skal have svinget pisken lidt. Christian har taget hånd om det. 

 

3. Bemærkninger til referatet fra 7. september 2011; bilag 1 

Bemærkning fra SB. Vi skal ikke skifte bank, vi skal overveje om vi skal flytte noget af formuen. TU undersøger regler for 
indskydergaranti for foreninger. 
Punkt 8. Rettes til ”de får et skattefrit beløb på et svømmeskole kontingent” 

 

4. TODO-liste; bilag 2 
Budgetter skal udarbejdes for to år ad gangen. Møde i økonomiudvalget om dette; SH, SV, TU og BUO   

 

5. Kontor/administration 
a. Administration 

I. Bestyrelsesansvarsforsikring. Vi bør vide, hvordan vi er forsikret. SH har kigget på det tidligere, men dels er 
der kommet nye BS-medlemmer til og dels kunne nogen have glemt, hvordan det hænger sammen. 
VI har ikke bestyrelsesansvarsforsikring pt.  
SH uddeler materiale fra DGI til BS om emnet. Læses til næste møde, hvor vi tager stilling til om vi skal tegne 
en forsikring eller ej. 

b. Kort orientering om økonomien 
SH: Det går godt. SV efterlyser en regnskabsoversigt på alle BS-møder, så BS bedre kan følge med.  
Indkommet kontingent efter sommerferien: Ca. 950.000 kr. Heraf er ca. 100.000 indbetalt for næste år. 

I. Hvide måtter, køber hallen dem eller gør vi? 
Vi har ingen pt. Men det er meget nødvendigt. De koster ca. 180,- pr. stk og vi skal have min. 15 stk, hvert 
sted dvs. FIC og AIC. 

c. Henvendelse til kontoret om forældede vedtægter. Vedtægtsudvalg bør nedsættes, så vi kan have et ændringsforslag 
klar til generalforsamlingen i februar.  
Der blev nedsat et vedtægtsudvalg, som udarbejder ændringsforslag inden generalforsamlingen (LM, AMS og UT) 
SH sender vedtægter med markeringer af utidssvarende bestemmelser og formuleringer til udvalget. 

d.    Svømmeskolen 
II. T-shirts til svømmeskolens medlemmer 

Baby t-shirts udgår, SB har købt restlageret. 
 

III. Talent-hold, tider. Genbehandlig af spørgsmålet, hvor Talentholdet hører til. Det giver problemer, når træneren 
er månedslønnet, hvis det er et undervisningshold. Bilag 3 
E-holdet omdøbes til Talenthold(navnet overvejes) skal være et konkurrencehold, men forældrene skal ikke 
have officialforpligtelse mm.  
Der er nu to talenthold, onsdag i Langhøj og fredag i AIC. 
 

IV. Annonce om ledige pladser på holdene 
SH sætter opslag i Hvidovre Avis den 15/10 om ledige pladser med 50% kontingent 
 

V. DGI kursus, Instruktør II i FIC. Bilag 4  
Kursus afholder i FIC uden omkostninger for HvSK. DGI betaler for leje af lokaler til FIC. 
 

6. Ledige opgaver i bestyrelsen Bilag 5 og 6 
Fast sekretær, bladansvarlig, medlem af K-udvalget, medlem af sponsorudvalget, medlem af festudvalget; andet? 
SB indtræder i K-udvalget, næste møde mandag 10/10 kl. 16 
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7. MUS med SH og CJO; status 
 SH: MUS gennemført med godt resultat. Vigtigste punkt er nye åbningstider og SH skal have en smartphone. 
CJO: MUS samtale igang. SB bliver kontaktperson til bestyrelsen for Christian.    

 

8. K-udvalget 
a. Forældremødet 20/9 

Ingen yderligere bemærkninger 
 

b. Foredrag om rigtig ernæring for svømmere 15/11 kl. 17 og kl. 18.30 i Fællesklublokalet Bilag 7 
UT sender en indbydelse ud over Klubmodul. A og B kl. 17, C og D kl. 18.30. 
 

c. Efterårstræningslejr/træning i efterårsferien 
Trænerne koordinerer dagene i starten af efterårsferien inden B & A hold tager på træningslejr.. 
 

d. Evt. træningslejr i påsken for B, C og D; status v. LM 
Orientering om problematikken vedr. DHM og starten på træningslejren. Ingen har tænkt på, at starten på denne 
træningslejr ligger samtidig med DM-H. Det er uheldigt, da trænerne efter de oplysninger, vi har, gerne vil deltage i 
DM-H og er nødvendige på holdet, da der ikke er 18 svømmere på A-holdet. Desuden er det nødvendigt at bruge et 
par svømmere fra B-holdet som reserver. 
SV spørger trænerne, om de har tænkt sig at deltage i DM-H og hvor mange B-svømmere, der skal bruges.  
Hvis trænerne skal deltage, vil det sikkert blive nødvendigt at vente med at tage på B, C og D-træningslejr til om 
mandagen. 
Den eventuelle merudgift ved den senere start, er BS enig om, at klubben må dække, da BS burde have opdaget 
dato-sammenfaldet, inden vi gav grønt lys for træningslejren.  
  
I forbindelse med dette punkt og i forlængelse af MB´s indlæg under pkt. 2 drøftede vi længe spørgsmålet om ”gamle 
Hvidovre-svømmeres” og egne træneres deltagelse i DM-H.  
Spørgsmålene, der blev rejst var:   
Lukker vi nogle af vore egne A- og B-holdsvømmere ude, ved at bruge ”tidligere svømmere” og trænere? 
Hvis vi har svømmere, der kun deltager i DM-H, skal disse så svømme og deltage gratiseller skal de være 
medlemmer?  
(SH har regnet på udgifterne for 1 svømmer, der deltager i DM-H:  
Diverse gebyrer: 630 kr.;  stævne m. overnatning: ca. 1000 kr.;  stævne u. overnatning: ca. 100 kr.) 
I denne sammenhæng talte vi også om spørgsmålet om udeboende, studerende svømmeres medlemskab i 
svømmeklubben. Der gives i forvejen et almindeligt svømmekontingent i rabat til trænere, føl og instruktører. 
Vi nedsatte et udvalg bestående af KK, LM, SV, SB og BUO, som vil udarbejde et oplæg til næste BS-møde om 
kontingentspørgsmålet for udeboende, studerende svømmere på A-holdet. 
 

e. Træningslejr i påsken for A 
Ikke relevant da DHM ligger lige før. Det bliver i vinterferien istedet. 
OK til tilbud om  træningslejr i Tyrkiet indhentet af Kirsten Meier. Deltagerprisen bliver max 4.000 i egen betaling.  
 

f. Konsekvens og fastholdelse i forhold til udmeldinger om datoer vedr. stævner, træningslejre mm. 
Hvad mere kan vi gøre for at forbedre dette?  
Er udskudt til næste bestyrelsesmøde 

 

9. Sponsorudvalget  
Plan for håndtering af sponsoraftaler, hvis træningslejr B, C og D i påsken bliver til noget. Samarbejde med sponsorudvalget, 
så overlapninger undgås.  
UT indkalder til møde med sponsorudvalget og BS snarest muligt vedr. fordeling af fremtidige opgaver og tilrettelægning af 
sponsorarbejdet, så det er mere gennemskueligt for alle.     
 

10. Eventuelt 
Blad færdigt 10/10; Claus Ishøy lægger flyer i bladet og bringer det til klublokalet. 
 

11. Kommende BS-møder;  
Mødetidspunkt: 18.00-21.00:  
Datoer:  9/11, 14/12, 11/1 og 1/2 
Visionsmøde: 12/10  
Generalforsamling: 29/2 2012    


