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Referat, BS-møde 31. oktober kl. 17.30 i FIC  

 

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

 

1. Referent; LM tager referat denne gang – næste gang er det TU (møde 5/12) 

 

2. Ungdomsrepræsentanter: 

Mark og Trine på besøg 

Cheftræner – status. Ny er på vej. Kontrakt er på plads – men skal offentliggøres i rigtig rækkefølge. 

Træningslejre drøftet.  

Der mangler vendeflag i Avedøre – Susanne må skaffe et – gerne få svømmehallen til at betale, den 

bruges vel også i offentlig åbning. 

 

3. Dreamteam: 

Torben Ottosen fra Dreamteam-holdene præsenterede og fortalte om formål og samspil. Vi fik 

aflivet en del ”fordomme” og der blev lukket op for at se på træningstidspunkter i kommende 

sæsoner. Holdet er mere at betragte som Mini-Dreamteam (typisk tidl. K-svømmere 9 - 15 år) og 

Dreamteam (16 år og op der vil svømme mere - skal kunne basis i min. 3 stilarter). Hvis TO ønsker 

at hans hold deltager på stævne i DGI i indeværende sæson kontakter han bestyrelsen og så finder vi 

en løsning. TO sluttede med at opfordre os til at møde op på et kommende trænermøde. Bestyrelsen 

kvitterede herfor. SH inviterer bestyrelsen til næste instruktørmøde. 

 

4. Konstituering af bestyrelsen: 

LM blev konstitueret som bestyrelsesmedlem – overtager OD’s plads og valgperiode. 

 

5. Ansættelsesudvalg: 
a. Kontrakt med ny cheftræner er underskrevet. Pt. drøftes opsigelse fra nuværende job og den nye 

træner offentliggøres så snart det er muligt i respekt for nuværende arbejdsgiver. 

Bestyrelsen er meget positiv og glade. 

I begyndelsen skal den nye træner bruge noget tid på at lære klubben, svømmerne, kontoret, hallerne 

m.m. at kende hvorfor en del af aftalen er at Martin fortsat har timer som assistenttræner på A-holdet 

indtil sommerferien.  

 

b. Ansættelsesudvalget har gennemført en fin proces og en enig bestyrelse er meget glade for vores 

nye cheftræner. 

 

c. Økonomien i skiftet er på plads og vil ikke ramme klubbens regnskab markant. 

d. Hjælpetrænerne – føl på K-hold – har nu underskrevet kontrakter og der er dermed styr på deres 

deltagelse ved relevante stævner ift. løn. 

 

 

 

 

 

 

6. Kontor/administration: 
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SH havde ferie. AMS havde nogle punkter med. 

 

a. Bestyrelsen bakker op om et foredrags-arrangement overfor instruktører og føl. Et alternativ kan 

måske findes i det DGI kursus Christian Jensen netop har været på i Esbjerg. Foredraget skal ikke 

være et alternativ til julegaven.  

 

b. Connie og Stephanie tager til Øbro-hallen for at vurdere om den undervisningsplatform de har der, 

giver værdi for undervisningen. 

 

c. Ferie-træningstider er tæt på at være på plads. 

 

d. Udlån af svømmefødder og plader må kun ske efter aftale og de skal retur straks efter 

træningslejren. Svømmefødder og andet træningsudstyr kunne måske være en god julegaveide for 

mange af vores K-svømmere. 

 

7. Sponsorudvalg: 

 

Sponsorudvalget havde haft et mægtigt godt møde og mange gode ting er på vej til gavn for HVSK. 

Det tyder virkelig godt. 

 

a. Klubaften gik godt – klubben får et pænt beløb retur. Carlsberg Sport har støttet klubben med 

15.000 kroner til klubtøj. Kims Kram laver igen i år salg af fyrværkeri med en kommission til 

HVSK. Der sælges pt. annoncer til hjemmesiden og der arbejdes med en ”pakke” hvor man for 

3.000 kroner kan få annonce på lodsedler, hættetrøje og hjemmeside. Salget går godt indtil videre. 

 

b. Sponsorsvøm er også under opstart. 

c. Sponsorudvalget består nu af Lars-Kristian Olsen, Kim Kielstrup og Kenneth Hufeldt. 

d. Klubtøj – er på trapperne – alle skal have det samtidig og inden jul er et godt bud. 

 

8. K-udvalg: 

a. Kammeratskabsweekend er booket til 30/8 – 2/9 2013. Trænerstaben arrangerer. 

b. Kalenderen er opdateret på hjemmesiden – bl.a. A-holdets træningslejr i uge 7. 

c. Klubmesterskab – SH aflyser de få nødvendige hold om onsdagen. Svømmerne på de hold kan 

inviteres til at se klubmesterskab. 

d. 1/12 venskabsstævne for D og E hold – AMS booker svømmehallen. 

 

9. Aqua-camp el. lign: 
a. Oplæg runddelt – tages med næste K-udv. Ansættelsesudvalget nævner det for ny cheftræner. SB 

kontakter Allan Rønberg omkring faciliteter og økonomi. Stikord 5 dage med 2x2 timers træning i 

vand, frokost, merchandise, 2 aftenarrangementer, t-shirt, håndklæde m.m. 

 

10. S-afdelingen: 

Der er fortsat et par trænere der mangler bassinprøve – de skal på plads nu. SB følger op. 

 

 

 

 

11. Forretningsudvalg: 
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a. Opfølgning på forældremøde – desværre blev der ikke taget referat – vi lægger de viste dias på 

hjemmesiden. En del meldte sig til forskellige opgaver. 

b. SB har været til møde om lokalebooking. Ansøgningsfrister er uændrede næste gang 15. januar.  

c. AMS søger vandtid – meget vandtid!! 

d. AMS laver forslag til mødedatoer og sender rundt 

e. Generalforsamling holdes 20. marts – AMS booker lokale.  

f. Afslutnings-stævne-klubfest – K-udv. finder dato  

g. Klubmesterskabsfest 14/12-2013 

 

12. Festudvalg: 

Nye medlemmer Kirsten Mertins og Lykke Bukholt 

 

13. Medieudvalg: 

a. Træneres kontaktinfo opdateres med telefonnumre og mailadresser 

b. Artikler til hjemmesiden de kommende uger: 

c. AMS: Forældremødet 

d. SB: Træningslejre i uge 7 og påske 2013 – hvor og hvorfor? 

e. LM: Stikordsreferat fra bestyrelsesmødet og dato for generalforsamling 

f. LO: Novo Nordisk Kalundborg med foto 

g. KK: Nyt fra sponsorudvalget 

h. BO: Ny cheftræner straks det kan offentliggøres 

 

14. Referater er i Dropbox: 

 

15. Andet: 
Årshjul og erhvervsforsikring – intet nyt 

 

16. 16: Eventuelt: 

a. SH refunderer 400 kroner til alle C-holdssvømmere der blev sendt hjem fra træningslejren i 

Korsør. 

b. Refusion af kursusudgifter – nok et problem da puljen hos kommunen er brugt. Taget til 

orientering. 

c. Der er afsat et beløb til ekstra revisorbistand i forbindelse med regnskabets overgang til 

klubmodul hvor der er brug for oprettelse af ny kontoplan. 

d. Sag omkring en af A-holdets træningsmetoder i en speciel øvelse blev drøftet.   

e. Regler omkring holdledere og træningslejren for B-C (og lidt D) til Tyrkiet blev drøftet. Vi har et 

positivt problem med mange der ønsker at være holdledere – vi finder det meget vigtigt med en 

erfaren holdleder til at stå i spidsen for turen (og som får betalt sin tur) samt 5-6 øvrige holdledere 

som kan dele tilskuddet for 2 øvrige holdledere. Bestyrelsen opfordrer LKO til at stå i spidsen for 

turen. Derudover betaler klubben for 3 trænere (Jonas, Thomas og Sigrid). Bestyrelsen finder det 

ikke hensigtsmæssigt at holdlederne på turen har andre børn med end de inviterede svømmere. 

 

17. Kommende BS-møder: 

Onsdag 5. december – her skal der bl.a. drøftes og prioriteres den nye cheftræners arbejdsopgaver. 
 


