Referat til bestyrelsesmøde 2014-3 i Haslev Svømmeklub.
Dato, tid og sted: Torsdag den 27. marts 2014, kl. 18-22 i klublokalet.
Deltagere:
Bibi, Lone, Kirsten, Christina og Kenneth
Afbud:
Trine, Knud
1. Godkendelse af referat fra sidste møde. Referat godkendt
2. Meddelelser fra formanden.
Kort siden sidst, herunder:
Orienteringspunkter:
· Svømmeunionens generalforsamling 25. 26. april
HS deltager pt. ikke

Henvendelse fra 2-Trii, er taget til efterretning
Regionsmesterskaber 1. – 2. november 2014
, HS takker pænt nej tak denne gang
- DGI – stormøde 7. april 2014. Kirsten eller
Knud deltager måske

-

3. Orientering om regnskab og
budgetopfølgning.
4. K- og T-Afdelingen.

Udmeldelse af DHiF? Bestyrelsen har valgt at
godkende udmeldelsen, Kenneth melder HS ud.
Ingen anmærkninger

-

-

-

-

-

Rekord stor "medaljehøst" under
Landsmesterskabet i Ikast. Total 18 medaljer
fordelt på 1 guld, 6 sølv og 6 bronze i de
individuelle løb, og 1 sølv samt 4 bronze i
holdkap. Der var ligeledes mange flotte
personlige rekorder.
K-AFD budget godkendt.
Der skal findes en ny ressourceperson blandt
forældregruppen til at overtage styringen af KAFD sponsorsvømning, herunder
databasevedligeholdelse. Johnny - der på bedste
vis har forestået opgaven - har meddelt, at han
af personlige årsager ønsker at stoppe senest ved
årsskiftet 2014/2015.
Det sociale arrangement i
forlængelse af klubmesterskabet gav
et overskud. Stor ros til aktivitetsudvalget for
arrangementet, hvorunder der var fællesspisning
og præmieoverrækkelse. Hovedparten af KAFD svømmere og deres forældre deltog.
Aktivitetsudvalget har ligeledes assisteret med
forplejning i forbindelse med K-AFD
træningsweekend forud for Landsmesterskabet.
Fremadrettet kan der forud for godkendte
aktiviteter i K-AFD udbetales et forskud til
aktivitetsudvalget, således at privat- og
klubøkonomi adskilles.
Det ledende trænerteam i K-AFD udgøres efter
sommerferien pt. af John og Maja, hvor der
planlægges på at John er den primære træner
på K-holdet og Maja er den primære træner på

-

T-holdet. K-AFD trænerbesætning suppleres
med assistance fra Helle og en hjælpetræner.
"Løn og samarbejdsaftale 2014" godkendt og
videresendt til trænerteamet.
Det udarbejdede oplæg vedr. projekt
"Svømmelejr 2014" godkendt under
forudsætning af, at K-AFD dækker underskud
og får tilført overskud. Afholdes i uge 27,
2014. Der annonceres ikke via den
kommunale folder, idet der kun oprettes ca. 30
pladser. Tilmelding via klubmodul/Event.
Vandtid OK.

5. Svømmeskolen.

- Status børneattest på nye instruktører, holdledere
m.m. (Kirsten).
Bliver elektroniske pr. 1 april 2014
- link til børneattestprocedure hos Svøm

- Interne procedure for indhentning af børneattester
ved overgang til elektronisk ansøgning.
6. Indkomne sager.
6.1 Vandgymnastik i Haslev

Afholde kursus igennem svømmeunionen - Kirsten
undersøger om muligheder efter sommerferien.
6.2 Ændringer i klubmodul

Ingen ændringer

7. Løbende sager:
7.1. Aqua Camp 2014.

Ikke Aqua camp i år - nyt koncept svømmelejr 2014
igennem K afd.
7.2. Sponsoraftale

Bestyrelsen godkender EDC’s tilrettelser til sponsor
aftale. Bibi kontakter Kasper Jørgensen og Henrik
Hansen og aftaler videre forløb.

7.3. Instruktørsamling 17.
08.14.
7.4 Alm. brand
7.5 Folkeskolereform

Rykket til næste møde
Rykket til næste møde
Der er møde med kommunen d. 9 april 2014

7.6 Klub logo

7.7 Startagregat kontra startpistol

klublogo- der er kommet 3 forslag, bestyrelse har valgt
et udkast som der kan arbejdes videre med. Lone
arbejder videre med forslaget.
Bestyrelsen beslutter hvilket logo der skal være HS´s
nye eller bibeholde det gamle.
Våbentilladelsen gælder ca. 10 endnu. Bestyrelsen har
valgt at bibeholde den nuværende startpistol.
Startpistolen er Haslev Svømmeklub og må kun
benyttes af medlemmer heraf, pga. våbentilladelse.
Ved eksterne stævner må den kun benyttes af HS
medlemmer der har modul 3, starterkursus.

8. Ajourføring af årskalender.

Foretages elektronisk på klubbens hjemmeside

www.haslevsvoemmeklub.dk
9. Punkter til næste møde.

Rekrutteringsprocedure til T-holdet - mail til
instruktører i svømmeskolen.
Forslag til halplan (Knud)

10. Kommende bestyrelsesmøder.

Der er planlagt bestyrelsesmøder således:
- 2014-5 12. juni
- 2014-6 21. august
- 2014-7 25. september
- 2014-8 6. november
- 2014-9 4. december
Alle møder afvikles som udgangspunkt kl. 18-22.

11. Eventuelt.

Forespørgsels på armbånd til skab i
omklædningsrummet til k-holdet, mod betaling og
kodes så det kun kan bruges i træningstiden. Kenneth
forhører sig om mulighederne.
Skal under indkommende forslag på ny dagsorden.

