
Referat bestyrelsesmøde 2014-8 i Haslev Svømmeklub. 
 
Dato, tid og sted:  Torsdag den 6. november 2014, kl. 18-22 i klublokalet. 
Deltagere:   Christina, Lone, Knud, Bibi, Phillip og Kenneth  
Afbud:   Kirsten 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde.     Godkendt 

 
2. Meddelelser fra formanden.  
 

HS Tri, pt. Ingen samarbejdsaftale, ophørt d. 31/7-14, Kenneth 
kontakter og forventer afklaring om evt. forlængelse af denne, men 
frist på 14 dg.  
 
Knud & Kenneth aftaler møde med Søren fra DGI 

3. Orientering om regnskab og  
    budgetopfølgning. 

Budget 2015/16, godkendt 
- kontigent forhøjelse på ca 4%  i forhold til nuværende for 

kommende sæson for svømmeskolen. 
- Knud & Trine, tilretter de på nuværende posteret poster 

for indeværende regnskab. 
 

4. K- og T-Afdelingen. 
 
 
 

Klubtøj er lige ved at være klar. 
Julekortsalg, Maja koordinator. 
K-afd. Har været på træningslejr i uge 42, i Sæby – stor succes. 
Der er planlagt trænermøde i december 2014 

5. Svømmeskolen. 
 

- Ekstra hold i slutningen af sæsonen – rykkes til næste møde 
- Halplan 2015-16 – er under udarbejdelse 
 

6. Indkomne sager.   
6.1 Generalforsamling, herunder Ny 
kasserer + ny(e) bestyrelsesmedlemmer. 

 
Afholdes jf. vedtægter, inden uge 6, Tirsdag d. 3 februar. 
Kenneth vender tilbage med ønsker til beretningen 
Næste møde – lokale, ugeavis, forplejning 

6.2 Banetove Kenneth kontakter EDC, indvielse 
6.3 Hjemmesiden Næste møde 
6.4 Medlemsønske Kenneth laver kontraktudspil til medlem jf. de aftalte rammer med 

øvrig bestyrelse 
6.5 Intimidering  Punkt vendt og taget til efterretning 
7. Løbende sager:  
7.1. Instruktørsamling januar 2015 Næste møde 
7.2 Alm. brand Knud sender materiale ( også udl. På mødet) til medlemmer. 
8. Ajourføring af årskalender. 
 

Foretages elektronisk på klubbens hjemmeside 
www.haslevsvoemmeklub.dk 

9. Punkter til næste møde. - planlægge generalforsamligen 
- ekstra hold 
- fundraiser 
- instruktørsamling 
 

10. Kommende bestyrelsesmøder. 
 

Der er planlagt bestyrelsesmøder således: 
- 2014-9 4. december 
- 2015-1 21. januar 
- 2015-0 3. Februar - Generalforsamling 

Alle møder afvikles som udgangspunkt kl. 18-22. 
11. Eventuelt. Intet at bemærke 

 

http://www.haslevsvoemmeklub.dk/

