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Referat, BS-møde 8. april kl. 17.30 i FIC  

 

Fremmødte: Anne Mette AMS, Bent BUO, Kim KK, Kristina KY, Lars LM, Lisa LO, Thomas TU, Susanne SH, Kim 
Skou KS, Conni Veber CV 
 
Afbud: Stig SV, Sten SB, Mark MB og Trine TM, 
 

 

1. Referent; TU 
 

2. Ungdomsrepræsentanter; Afbud fra ungdomsrepræsentanterne 

 

3. Seniorsvømmer fik hjerneblødning i Avedøre.  

Håndteringen af sagen er foregået korrekt og der er ikke noget at udsætte på denne. Bestyrelsen havvde dog gerne set 
instruktøren spille en mere aktiv rolle i forløbet. 
 

4. Cheftræneren (KS) 

a. Kort opdatering på møde med Kultur og Fritid 
Kim refererede kort fra et godt med forvaltningen. Kim sender et refreat separat 
 

b. Status på oplæg om nyt Talent og Elite struktur 
Kim har nogle tanker og ideer som han kommer med et oplæg på til det ekstra bestyrelsesmøde den 19 april. 

 

5. Konstituering af udvalg efter nyvalgt bestyrelse 

a. Skal nuværende udvalg fortsætte uændret? Bemanding? 
Vedlagt ny udvalgs oversigt (se pdf). LM udtræder af K-udvalg og går med i Medieudvalg sammen med Kristina 
 

b. Anden opfølgning på GF 
Det skal indstilles til næste general forsamling at bestyrelsen bør konstituerer sig selv ved det først kommende 
bestyrelsesmøde istedet for en generalforsamlings konstituering. 

 

6. Kontor/administration (SH) 

a. Håndtering af sponsorkonti – kontakt til svømmeunionen 

Bestyrelsen blev orienteret om gældende skatteregler og håndtering af sponsormidler. 
Fremover vil der kun være mulighed for betaling af kontingent, træningslejr og konto hos svømmespecialisten. 
Svømmerne orienteres herom om i en separat skrivelse. 
 

b. Skal det være muligt at betale træningslejr via sponsorkonto før der er penge på kontoen? 

Det skal være muligt at betale en træningslejr med sponsormidler såfremt der er indleveret underskrevne 
sponsorkontrakter og man tidligere har svømmet sponsorsvøm. Evt. gæld til klubben modregnes før betaling af 
hele eller dele af træningslejren. 
Det skal iøvrigt indskærpes at det ikke er muligt at indleverer sponsorkontrakter efter deadline da 
svømmeklubben ikke kan overholde sine forpligtelser jf. kontrakten. F.eks skal sponsoren nævnes i hallen under 
sponsorsvøm. 
 

c. Bank/netopsparingskonto (TU) 
Bestyrelsen støtter at likvider udover indskyder garantien anbringes i andet pengeinstitut eller bank. Der 
indstilles til at det bliver et med filial i Hvidovre.  

 

d. Vandtid ny sæson 
Der arbejdes på nye løsninger 
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7. K-udvalg (SB) 

a. Referat er fremsendt 

b. Planlægning af trænerweekend er i gang 
Ja 
 

c. Afslag fra kommunen på startskamler pga. tidsfrist. Fremover skal deadlines fremgå af kalender (SH). 

Taget til efterretning 
 

d. Problemer med 2 forældrepar der ikke opfylder officialforpligtelse. Indstilling fra FU er, at formand +  
en mere tager en meget alvorlig snak med forældrene. Sanktionsmulighed kan i første omgang være, 
at svømmerne ikke får lov til at deltage ved næste stævne.  
Det skal gerne være muligt at finde en fornuftig løsning uden at vi behøver at ekskludere svømmere fra 
klubben eller mesterskaber. Vigtigt at forklaret, hvorfor alle er nødt til at bidrage som officials mv. 
 

Større åbenhed omkring officialtjanser? Nej 
 

EM for Masters i Einhoven aug/sept 2013. Kim har undersøgt og fortalt Christian hvordan tilmelding 
foregår mv. Er tilbudt at træne sammen med andre master-svømmere i sommerferien. Finansiering for egen 
regning, men med mulighed for at søge om tilskud via støttefond 
 

e. Evaluering af træningslejr. 
Mellemlandinger kan ikke anbefales i fremtiden og det er ekstra stressende pga. de mange mindreårige 
svømmere. Forældre der deltager skal ”preppes” bedre så de er helt klar på opgaverne der forventes af dem. 
Kim kommer et oplæg til træningslejre og hvordan han ser dem afholdt. 
 
 

8. Forretningsudvalg 

a. Forslag til EKSTRA bestyrelsesmøde fredag den 19/4 kl 16.00 Hotel Scandic, Hvidovre. (AMS) 
Oplæg bliver fremsendt i løbet af denne ugen 

Vedtaget og allerede indkaldt. Tidspunktet blev ændret til 16.30da flere af medlemmerne i bestyrelsen har svært 

ved at kunne nå kl. 16. 

9. Ansættelsesudvalg (AMS, BUO)  - Intet nyt 
 

a. Medieudvalg – Lars M. og Kristina indtræder i Medieudvalget 

10. Sponsorudvalg (KK) - Intet nyt 
 

11. Aktiv Sommer 

a. Skal vi deltage igen? Ja 

b. Varighed? 
i. Sidste år 2 uger. Tidligere har vi udbudt i 3 uger. Ca. 30 børn pr uge 

c. Bemanding?  
i. Sidste år enighed om, at der skal være større åbenhed omkring jobbet, så flere har mulighed 

for at søge det. Jobopslag på hjemmesiden målrettet instruktører? Sende mail til 
instruktører? Christian vil gerne igen. 

d. Betaling? 
i. Samlet betaling fra kommunen. Skal vores aflønning afhænge af alder? Andet? 
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Der skal ansøges om aktiv sommer igen. Det skal være 2 ugers varighed og skal bemandes af bedst mulig 
blandt erfarne og engagerede instruktører da Aktiv sommer er en god muulighed for at sælge og præsenterer  
klubben og dens instruktører. Der skal hurtigt laves et opslag for at finde interesserede instruktører. Der vil 
blive udpeget en koordinerende instruktør. Deadline for ansøgning til Aktiv sommer er 29. april 
 

12. Bemærkninger til referatet fra februar 

a. Referater er i Dropbox  
 

13. Andet 

a. Status vedr. erhvervsforsikring (TU) – intet nyt 

b. Holdlederbeskrivelser (AMS) – intet nyt 
 

14. Eventuelt 
 

15. Kommende BS-møder; EKSTRA fredag 19. april kl 16, 29. maj.  
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