
Referat fra bestyrelsesmøde 2014-6 i Haslev Svømmeklub. 
 
Dato, tid og sted:  Torsdag den 21. august 2014, kl. 18-22 i klublokalet. 
Deltagere:   Knud, Bibi, Kirsten, Christina og Kenneth  
Afbud:   Lone, Trine 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde.     Godkendt. 

 
2. Meddelelser fra formanden.  
 

Kort siden sidst. 

3. Orientering om regnskab og  
    budgetopfølgning. 

Budget gennemgået og taget til efterretning. 

4. Konkurrenceafdelingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forældremøde afholdt med godt fremmøde. 

Der er fokus på at få uddannet officals (modul 1 og 2) 
blandt forældregruppen og finde en sponsoransvarlig. 

Aktivitetsudvalget består på nuværende tidspunkt af 
tre forældre, men der arbejdes på en forøgelse af 
deltagerantallet. 

Det nye klubtøj til K-AFD bliver sort Hummel med nyt 
klublogo og sponsortryk. Det bliver også muligt at købe 
nye sorte klubbadehætter med det nye klublogo og 
Sportigan Faxe logo, ligesom det bliver muligt at få 
den enkelte svømmers navn påtrykt badehætter. 

Der planlægges på at afholde et hjemmebane stævne 
den 22. november 2014 i klubbens egen vandtids-
periode. (Stævnet er samme dag som Køge Open, hvor 
nogle af klubbens dommere/officials allerede har givet 
tilsagn om deltagelse). 

Fredagssvømning er aflyst pga. skolereformen, da 
svømmerne ikke kan nå det.I stedet for 
fredagssvømning bliver der udvidet dryland træning 
forud for vandtid bl.a.  med henblik på 
skadeforbyggelse/core træning. 

5. Svømmeskolen. 
 

Livredderprøve OK. 

Vandgymnastikkursus afholdt med stor succes. 

Instruktørbesætning på holdene er på plads. 

6. Indkomne sager.   
6.1 Banetove. Der arbejdes på at få de banetovene klargjort, så EDC 

kan inviters og se det færdige resltat. 
6.2 Svøm langt og Distancesvømning. Svøm Langt afholdes den 5. oktober kl. 10-16. 

Distancesvømning afholdes i uge 16, hhv den 13. 15. 
og 18.  april 2015. 

7. Løbende sager:  
7.1 Instruktørsamling. Næste instruktørsamling forventes afholdt primo 2015. 
7.2 Omkostningsgodtgørelse. Gældende satser kan udbetales til alle berettigede. 
8. Ajourføring af årskalender. 
 

Foretages elektronisk på klubbens hjemmeside 
www.haslevsvoemmeklub.dk 

9. Punkter til næste møde. Alm. Brand Bank. 
Instruktørsamling 2015. 
Budgetforslag 2015. 
Generalforsamling 2015. 

http://www.haslevsvoemmeklub.dk/


10. Kommende bestyrelsesmøder. 
 

Der er planlagt bestyrelsesmøder således: 
- 2014-7 1. oktober 
- 2014-8 6. november 
- 2014-9 4. december 
Alle møder afvikles som udgangspunkt kl. 18-22. 

11. Eventuelt.  
 


