
Referat fra bestyrelsesmøde 2013-6 i Haslev Svømmeklub. 
 
Dato, tid og sted:  Torsdag den 26. september 2013, kl. 18-22. 
Deltagere:   Kenneth, Kirsten, Knud, Peter, Trine og Bibi. 
Valgfri:  Philip. 
Afbud:   Christina. 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde.     Godkendt. 
2. Meddelelser fra formanden.  Emnerne indgår andre steder i referatet. 
3. Orientering om regnskab og  
    budgetopfølgning. 

• Budgettet ser OK ud. 
• Omkostningsgodtgørelse til udbetaling til  

bestyrelsen udskydes indtil der er vished for at 
budgettet holder. 

• Ingen udgifter må betales før godkendelse af en fra  
bestyrelsen. Alle bilag skal være påført 
kontonummer før det - via et bestyrelsesmedlem - 
afleveres til kassereren. 

• Opstart på budget 2014. Næstformanden 
udarbejder et udkast til næste bestyrelsesmøde 
med baggrund i aftenens drøftelser. 

4. Svømmeskolen. 
 

• Der er meget arbejde forbundet med at foretage  
flytninger mellem holdene, når en svømmer ikke er 
korrekt tilmeldt fra starten/svømmeniveauet er 
bedre/dårligere end målbeskrivelsen for holdet. 
Intet unormalt i forhold til at perioden på 
året/sæsonopstart og kendte omrokeringer er ved 
at være på plads. 

• Flere nye instruktører er startet og det fungerer 
rigtigt godt. 

• Ventelisten er der arbejdet en del med, men det er 
svært at få alle flyttet til ledige pladser pga. andre 
tidspunkter/dage. 

• Det ser godt ud i relation til beståede bassinliv- 
   redderprøver. 
• Deltagergebyr for microstævne drøftet: 

- Egne microstævner, deltagergebyr kr. 30. 
   - Ude microstævner, deltagergebyr kr. 60. 
• Instruktørsamlingen blev drøftet og der arbejdes  
   videre med konceptet. 

5. K- og T-Afdelingen. 
 

• Modtaget referat fra sidste trænermøde til 
efterretning. 

• Der arbejdes på at finde plads til K-svømmernes 
nyindkøbte træningsudstyrudstyr (sponceret). 

• Klubmesterskab planlagt til afholdelse 7. december 
(er af administrative årsager efter dette bestyr-
elsesmødes afholdelse flyttet til 8. marts 2014. 
Knud og Tom er ansvarlige for afvikling af 
klubmesterskabet med støtte fra Kenneth). 

• 3 personer deltager på modul 2 kursus i Herfølge. 
• 1 person har været på modul 6, og er tilmeldt 

modul 4. 
• Trænerstaben ønsker bestyrelsens holdning til 

”Vision for K-AFD” før trænerstaben kan færdiggøre 
udkast til denne og aflevere til bestyrelsen til 
endelig godkendelse.  

   Bestyrelsens holdning er, at det nuværende niveau 
fastholdes, henset til at det for nuværende ikke er 
realistisk, at der tildeles mere vandtid i Haslev. 



 
• Løn- og samarbejdsaftale 2013/2014 er tilgået K- 
    AFD. 
• Modtaget en mail fra en forældre vedr. afvikling af    

microstævnet, herunder forslag til opstilling af bod 
under stævnet – taget til efterretning. 

6. Indkomne sager.  
6.1. Handleplan ved ulykker og lign. Udkast til handleplan i forhold til ulykker og lign. 

drøftet. Godkendes på næste bestyrelsesmøde. 
7. Løbende sager:  
7.1. Generalforsamling 2014. • Afholdes den 4. februar 2014, kl. 19 på Haslev 

Bibliotek. 
• Bestilling af lokale og aftale med dirigent: Peter. 
• Indkaldelse via Haslev Posten, reminder mail via 

Klubmodul, opslag på hjemmesiden: Bibi (og 
Jørgen). 

• Trykning af dagsorden og regnskab: Peter 
• Indkøb af forplejning: Knud og Kirsten. 
• Indkøb af vingaver/blomster: Knud og Kirsten. 
• Input til bestyrelsens beretning 2013 mailes til Bibi 

inden næste bestyrelsesmøde. 
7.2. Svøm Langt 06.10.13. • Godt arrangement, som forløb uden problemer.  

• 104 deltagere.  
• Der blev svømmet i alt 215.000 meter. 

8. Ajourføring af årskalender. 
 

• Foretages elektronisk på klubbens hjemmeside 
www.haslevsvoemmeklub.dk 

• Alle aktiviteter fra K og T bør komme i kalenderen. 
Knud vil anmode Jørgen om at gøre det. 

9. Punkter til næste møde. • Generalforsamling 2014. 
• Budget 2014. 
• Åbenvandssvømning 2014. 
• Omkostningsgodtgørelse. 
• Godkendelse af handleplan ved ulykker. 

10. Kommende bestyrelsesmøde. 
 

Der er planlagt bestyrelsesmøde således: 
Møde 2013-7 planlægges afholdt 11.12.13. 
Møde 2014-1 planlægges afholdt 16.01.14 
Mødet afvikles som udgangspunkt kl. 18-22. 

11. Eventuelt. Uddannelse af instruktører drøftet. Det er fortsat 
svømmeansvarlige der vurderer om instruktører har 
behov for uddannelse. 

r 

 

http://www.haslevsvoemmeklub.dk/

