
Referat fra bestyrelsesmøde 2013-2 i Haslev Svømmeklub. 
 
Dato, tid og sted:  Onsdag den 20. februar 2013, kl. 18-22. Sted tilgår fra Knud. 
Deltagere:   Christina, Kenneth, Kirsten, Knud, Peter og Bibi. 
Afbud:  Trine. 
 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde.     Referat godkendt 
2. Meddelelser fra formanden.  
 

Kirsten blev budt velkommen i bestyrelsen. Kirsten 
præsenterede kort sig selv. 

Generalforsamlingen blev evalueret. Fremmødet var 
ikke særligt stort, men eller gik det fint. De punkter 
som står i referatet fra generalforsamlingen vil vi tage 
med når næste års generalforsamling planlægges. 

Konstituering af bestyrelsen. 

Bibi formand 

Knud næstformand, svømmeskolen. økonomiansvarlig 

Kenneth k-afd.  Økonomiansvarlig, sponsorsvømning 

Christina k-afd. 

Kirsten svømmeskolen,  

Peter sekretær, referater.  

Forretningsorden for bestyrelsen, tilpasses på enkelte 
punkter, og vil blive lagt på hjemmesiden.  

Banetorve. Der er lidt problemer med at man kan rive 
sig på dem. Knud undersøger. 

Årsmøde i regionsudvalget. Kenneth undersøger om 
han kan deltage  

 
3. Orientering om regnskab og  
    budgetopfølgning. 

Open water stævner skal på budget. 

Konto 3200 stævner svømmeskolen skal ændres 
10000, pga tilskud til handicapsvømmestævner og 
open water stævner. 

Tilskud til aktiviteter skal vurderes generelt inden 
næste sæson starter. 

Kontingentstigning: 

Talenthold 300 kr. pr. sæson  

K-hold 600 kr. pr. sæson 

Svømmeskolen 50 kr. pr sæson 



 

Til næste møde overvejes om der kan ske en 
differentieret pris for andre hold pga. sæsonlængde. 

Omkostningsgodtgørelse fastholdes i denne sæson på 
4850 kr. 

Status tilskud.  Der er søgt om 29500 til uddannelse af 
instruktørerne ( forventet ca. 50%) 

Søgt om tilskud til interaktiv tavle. 

  
4. K- og T-Afdelingen. 
 

Budgettet drøftet. 

Budget fremlagt fra k-afd. Godkendt med 
underskuddet på kr. 4751. 

Kenneth og Christina vil udarbejde vision for k-
afdelingen sammen med trænerne. 

Tina er tilmeldt idræts coaching kursus. 

Der har været holdt møde med trænerne, hvor flere 
emner er diskuteret. 

Hvis de kan skaffe sponsorindtægter, så er der 
mulighed for det, også via link på hjemmesiden.  
Aftaler skal godkendes af bestyrelsen, før de indgås 
endeligt. 

Kenneth redegjorde for tanker om samarbejde med 
andre svømmeklubber, som der vil blive arbejdet 
videre med. 

Udkast til løn og samarbejdsaftale kommer med på 
næste møde. 

 
5. Svømmeskolen. 
 

Knud redegjorde for de foreløbige tanker om halplanen 
for næste sæson.  

Knud omdelte beholdningsoversigt. 

Knud har fundet mulig ny instruktør til babyholdene. 

Knud orienterede om den nye alkoholpolitik. Ingen 
alkohol. 

Der laves link til den nye alkoholpolitik. 

Vigtigt at der orienteres grundigt om svømning i ferier. 

 
6. Indkomne sager. Ingen eksterne indkomne sager.  



7. Løbende sager:  
7.1. Aqua Camp 2013. Kenneth undersøger med Linda om mulighederne for 

instruktører og trænere. 

7.2. Mødelokale. Knud undersøger om nøgler skal afleveres. 
7.3. www.haslevsvoemmeklub.dk Husk at få foto på hjemmesiden. 
8. Ajourføring af årskalender. 
 

Foretages elektronisk på klubbens hjemmeside 
www.haslevsvoemmeklub.dk 

9. Punkter til næste møde. - Budgetopfølgning. 
- Instruktørsamling 17.08.13. 
- Bestilling af vandtid til ”Svøm Langt” 06.10.13. 
- Fastsættelse af dato for Klubmesterskab 2013. 
- Fornyelse af samarbejdsaftale med 2Tri. 
- Aquacamp 2013. 
- Halplan sæson 2013-2014 
- Status på instruktører. 
- Status på sponsorsvømning. 
- Status på  løn og samarbejdsaftale. 

10. Kommende bestyrelsesmøder. 
 

Der er planlagt bestyrelsesmøder således: 
- Møde 2013-3 planlægges afholdt 03.04.13. 
- Møde 2013-4 planlægges afholdt 29.05.13. 
- Møde 2013-5 planlægges afholdt 14.08.13. 
- Møde 2013-6 planlægges afholdt 09.10.13. 
- Møde 2013-7 planlægges afholdt 11.12.13. 
Alle møder afvikles som udgangspunkt kl. 18-22. 

11. Eventuelt.  
 

http://www.haslevsvoemmeklub.dk/
http://www.haslevsvoemmeklub.dk/

