
Referat fra bestyrelsesmøde 2015-4 i Haslev Svømmeklub. 

Dato, tid og sted:  Torsdag den 16. april 2015, kl. 18-22 i klublokalet. 

Deltagere:  Kenneth Svenstrup, Knud Petersen, Lone Flytkjær-Hansen, Jesper 
Kongstad, Kirsten Henriksen, Philip Borgmann,  

Afbud:   Bibi Modin Christensen, Helle Sjøgren Kramer 

1: Bemærkninger fra sidste 

     møde. 

Referat fra forrige bestyrelsesmøde d. 13/3-15 

godkendt og lagt på hjemmeside. 

2a: Meddelelser fra Formanden. 

 

Intet til referat denne gang. 

2b: Meddelelser fra Konkurrence-      

       udvalget.  

Træner situation fremadrettet. To af de 

eksisterende trænere stopper efter indeværende 

sæson. Evt. etablering af fælles opslag for nye 

trænere i svømme- og K-afd. Endelig vurdering 

foretages på kommende bestyrelsesmøde. 

Svømmere fra Talent hold med potentiale for 

Konkurrence hold udvalgt til prøve. Øvrige 

svømmere fra svømmeskole med potentiale 

vurderes løbende. 

2c: Meddelelser fra svømme-   

      skolen.  

Ønske fra svømmetrænere om at sidste mulighed 

til et hold for tilmelding i en sæson fastsættes. - - 

Baseres på forudgående interview og mulighed for 

start på alle tidspunkter fortsættes. 

Svøm langt event, velbesøgt. Vandtid fordeles ud 

vha. K-hold, specielt onsdagen.  

2d: Meddelelser fra andre. 

 

- 

3: Indkomne sager. 

 

Planlægning og tilpasning af trænere for 

svømmetræning i indeværende og kommende 

sæson diskuteret, se pkt. 2b. 

Hal plan for indeværende og kommende sæson 

evalueret, mindre ændringer vedtaget. 

Tilmelding til næste sæson starter 15 maj for 

medlemmer, herefter offentligt per 01 juni. 

Besøg af Alm. Brand Bank på kommende møde 

for introduktion. 

Aqua-camp i uge 27, information lægges på 
hjemmeside og posters sættes op. 
 
Ansøgning til Kultur og Fritid vedr. tilskud til leje 

af ’lokaler’ ved træningslejr fremsendt. 



Materialer til præmie skammel fremskaffet. 

Fremstilling forventes udført inden kommende 

sæson. 

Flytning af dobbeltdør ved svømmehallens 

indgangs parti forventes udført i maj ’15. 

4: Løbende sager. 

 

- 

5: Orientering om regnskab og 

     budgetopfølgning. 

 

Næstformand gjorde opmærksom på at 

fremadrettet skal budget foreligge før events 

udføres. 

Saldo balance, for indeværende måned endnu 

ikke bogført, sker mandag 20/04-2015. 

Budget, tilpasning for klubmesterskab samt 

tidligere leje af klublokale. 

Kontingent, forbliver uændret for sæson 2015 / 

2016. 

Flytning til ny bank forventes udført 1 juni 2015. 

Ompostering af sponsorkassekontoen er udført. 

6: Punkter til kommende  

    bestyrelsesmøde. 

 

 Mulighed for K-Afd. Ledere at kunne betale 

udgifter, evt. Ved brug af Dankort eller andet. 

Afgøres med ny bank forbindelse. 

 Revisorbemærkninger/mapper medbringes. 
Ansvarlig: Næstformand.  

 Ajourføring af beholdningslisten. 
Ansvarlig: Næstformanden.  

7: Fastsættelse af næste 

     bestyrelsesmøde. 

Der er planlagt bestyrelsesmøder således: 
Der afholdes bestyrelsesmøder i Haslev 

Svømmeklub i 2015 således: 

 Møde 2015-3: Den 11. marts. 
 Møde 2015-4: Den 16. april. 

 Møde 2015-5: Den 18. maj. 
 Møde 2015-6: Den 22. juni. 
 Møde 2015-7: August - dato fastsættes 

senere. 

 Møde 2015-8: September - dato fastsættes 
senere. 

 Møde 2015-9: Oktober - dato fastsættes 
senere. 

 Møde 2015-10: November - dato fastsættes 
senere. 

 Møde 2015-11: December - dato fastsættes 
senere. 

Alle møder gennemføres som udgangspunkt 

indenfor tidsrummet kl. 18-22. 



8: Gennemgang af referat. 

 

Fremsendes til medlemmer for godkendelse inden 

upload til hjemmeside. 

Referent Jesper Kongstad   

9: Eventuelt. 

 

-  

 


