Referat fra bestyrelsesmøde 2015-5 i Haslev Svømmeklub.
Dato, tid og sted: Mandag den 22. juni 2015, kl. 18-22 i det lille klublokale.
Deltagere:, Knud Petersen, Lone Flytkjær-Hansen, Jesper Kongstad, Kirsten Henriksen,
Philip Borgmann, Helle Sjøgren Kramer (kl. 18:00-18:15), Niels Jensen fra Alm. Brand
Bank (kl. 18:15-18:50) og Bibi Modin Christensen.
Afbud: Kenneth Svenstrup.
1: Bemærkninger fra sidste

Intet at bemærke.

møde.
2a: Meddelelser fra Formanden.

Intet at bemærke.

2b: Meddelelser fra Konkurrence-

Helle Hartmann stopper af private årsager som
instruktør i K-AFD med sæsonens udgang.

udvalget.

Det er fortsat uafklaret om Maja Tingberg Kruse
ligeledes stopper af private årsager efter endt
sæson.
Morgentræning mandag og fredag fungerer godt
med et stabilt fremmøde på 7-9 svømmere.
3 svømmere har deltaget i Østdanske
Årgangsmesterskab i Helsingør, og samme 3
drenge er udtaget til DÅM i Odense ultimo juni.
2c: Meddelelser fra svømmeskolen.

Instruktørbemandingen for den kommende sæson
er med få undtagelser på plads.
Hjælpeinstruktørernes fordeling på
svømmeskoleholdene er også næsten på plads.
Den endelige bemanding udmeldes via mail i uge
27, og for sæson 2016/17 fastsættes der snarest
en dato, hvor hjælpeinstruktørplanen udmeldes.

2d: Meddelelser fra andre.

Niels Jensen fra Alm. Brand Bank gav en
orientering om bankens samarbejde med Dansk
Svømmeunion, herunder klubbens fordele ved et
bankskifte, som effektueres pr. 1. september
2015.

3: Orientering om regnskab og

Kassereren præsenterede kort sig selv.
Næstformanden gav en kort driftstatus:
Lønforhold er i fuld drift, og der arbejdes på at
bringe bogføring up to date efter skift på
kassererposten.

budgetopfølgning.

4a: Indkomne sager.
Klub-/mødelokale og nøgler.

Næstformanden har indgået en mundtlig aftale
med halinspektøren vedr. gratis brug af det lille
mødelokale i Hal A. Næstformanden har nøgle

udleveret. Pris for anvendelse af det store
mødelokale i Hal B under afklaring.
4b: Indkomne sager.
Dato klubmesterskab 15/16.
4c: Indkomne sager.
Afholdelse af mikrostævne.
4d: Indkomne sager.
Svømmestævne februar 2016.
4e: Indkomne sager.
Morgentræning: 3 baner
ønskes.

Dato fastsættes på næste bestyrelsesmøde.
Der planlægges på at afholde et mikro stævne
lørdag den 7. november 2015.
Der planlægges på at afvikle et stævne i februar
2016. Næstformanden afklarer dato med Tom
Christensen.
K-AFD ønsker at tilbyde morgensvømning til flere
svømmere, hvorfor der ønskes en ekstra bane i
forhold til nuværende 2 baner mandag og fredag.
Næstformanden undersøger mulighederne.

4f: Indkomne sager.
Svømmecamp.

Der må ikke kunne tilmeldes til Svømmecamp
2016 i uge 27 før folderen er udleveret på
skolerne.
Livredderbemandingen er fortsat fastsat til
minimum 1 livredder pr. hvert 15 deltagende
barn.

4g: Indkomne sager.
”Svømmecafé” på gangen.

4h: Indkomne sager.
Instruktørsamling den 6. sep.

Der er klargjort til ”svømmecafé” i gangarealet
tættest på bassinet. Der vil blive adgang til
Internet, og i vinterhalvåret vil der være varme på
radiatorerne, således at forældrene m.fl.
fremadrettet tilbydes bedre faciliteter i ventetiden,
og således ikke længere behøver tage ophold bag
vipperne/bassinet med risiko for at fjerne
børnenes fokus på svømmeundervisningen.
I uge 27 udsender næstformanden invitation til
instruktørsamling søndag den 6. september kl.
08:30-13:00. Program:
Lene Madegaard fra Dansk Svømmeunions:
Udvikling af svømmeskolen gennem instruktøren.
Jan Kiholm: Åbent vands svømning.
Jørgen Essendrop: Orientering om instruktørmappen.

5a: Løbende sager.
Procedure for post til kassereren.
5b: Løbende sager.
Forebyggelse af flaskehalse

Procedurerne for post til kassereren drøftet.
Ajourføres i forhold til ny bankforbindelse pr. 1.
september 2015.
Forud for sæsonstart 2016/2017 skal der arbejdes
på at tilbyde et koncentreret undervisningsforløb
af 2-3 ugers varighed - evt. i uge 23-25 - for
”Børn begynder” niveauet, for at forebygge

på begynderhold forud for
sæsonstart.
6: Punkter til næste møde.

venteliste på børn begynderhold ved sæsonopstart.
Fastsættelse af dato til klubmesterskab 2015/16.
Fastsættelse af dato til stævne i februar 2016.
Status på materielbeholdningslisten, herunder
status på udlån af våddragter mm.
Fastsættelse af datoer for bestyrelsesmøder frem
til næste generalforsamling.

7: Dato for næste bestyrelsesmøde.

Bestyrelsesmøde 2015-6 afholdes mandag den 24.
august 2015 kl. 18-22 i det lille mødelokale i Hal
A.

8: Gennemgang af referat.

Fremsendes til medlemmer for godkendelse forud
for upload til hjemmesiden.

9: Eventuelt.

Intet at bemærke.

