Referat fra bestyrelsesmøde 2015-6 i Haslev Svømmeklub.
Dato, tid og sted: Mandag den 24. august 2015, kl. 18-21 i det lille klublokale.
Deltagere:, Knud Petersen, Lone Flytkjær-Hansen, Jesper Kongstad, Kirsten Henriksen, Philip
Borgman, Allan Tirsgaard Larsen og Bibi Modin Christensen.
Afbud: Kenneth Svenstrup.
1: Bemærkninger fra sidste møde.

Intet at bemærke.

2: Meddelelser fra næstformanden.

Næstformanden bød velkommen til Allan Tirsgaard
Larsen, der fungerer som kasserer frem til den
ekstraordinære generalforsamling, hvor han stiller sit
kandidatur til rådighed som kasserer.

3: Meddelelser fra konkurrenceud-

Kristian Svenstrup overtager talentholdet sammen med
Nicole og Nikoline (hjælpetrænere), idet Maja
Tingbjerg Kruuse er stoppet som træner pga.
studiestart. Info er tilgået forældregruppen via mail og
K-AFD Facebookgruppe.

valget.

4: Meddelelser fra svømmeskolen.

Næstformanden gav en status på instruktør- og
holdsituationen.

5: Regnskab saldobalance/budget.

Fungerende kasserer gav en status på saldobalance og
budget. Egenkapitalen er fortsat tilfredsstillende.

6a: Indkomne sager.
Instruktørsamling den 6.

De praktiske forhold blev koordineret og
arbejdsopgaverne på dagen delegeret.

september 2015.
6b: Indkomne sager.
Dato klubmesterskab 15/16.

Klubmesterskab afholdes lørdag den 30. april 2016 i
klubbens vandtid.
Kirsten Henriksen er bestyrelsens stævneansvarlige.

6c: Indkomne sager.
Dato mikrostævne.

Haslev Svømmeklub er vært for et DGI mikrostævne,
som afvikles lørdag den 7. november 2015 i klubbens
vandtid.
Stævnet anmeldes ikke som officielt stævne/tiderne
registreres ikke i Octoopen mm.
Tom Christensen er stævneleder.

6d: Indkomne sager.
Dato svømmestævne i februar
2016.

Lørdag den 6. februar 2016 er Haslev Svømmeklub
vært ved et stævne, hvor andre klubber inviteres.
Jesper Kongstad er bestyrelsens stævneansvarlig.
Philip Borgman foranstalter at klubbens præmiepodie,
der er under konstruktion, er færdig senest til dette
stævne.

6e: Indkomne sager.
Dato ekstraordinær general-

Torsdag den 10. september 2015 kl. 19 afholdes der
ekstraordinær generalforsamling i hallens mødelokale.
Formål er valg af kasserer. Referat tages af Jesper

forsamling - valg af kasserer.
6f: Indkomne sager.
Flytning af bank.
6g: Indkomne sager.
Adgang til skabe i omklædningsrummene.

Kongstad, da sekretæren er forhindret.
Flytning af bank til Alm. Brand Bank udskydes til efter
den ekstraordinære generalforsamling, således at
kassererfunktionen er på plads.
Klubben køber armbånd af svømmehallen, der giver
adgang til skabene i omklædningsrummene. Armbåndene udleveres som personlig udlån til instruktører,
trænere og hjælpeinstruktører.
Klubbens årlige udgift er kr. 100,- pr. armbånd.

6h: Indkomne sager.

Der pågår forhandling med mulige sponsorere.

Sponsorater.
6i: Indkomne sager.

En nøgle udestår fortsat at blive afleveret.

Nøgle til klublokale.
6j: Indkomne sager.
Leje af klublokale.
6k: Indkomne sager.
Kontingentbetaling med

Det koste kr. 100,- pr. time at benytte klublokalet i hal
B. Bookning foretages via næstformanden.
Klubmodul har udbygget betalingsmulighederne,
således at der kan betales med andet end Dankort.
Klubben takker ja til tilbuddet.

betalingskort.
6l: Den store svømmedag.

Søndag den 4. oktober 2015 deltager Haslev
Svømmeklub igen i ”Den store svømmedag”.
Knud Petersen koordinerer med Haslev Svømmehal.
K-AFD stiller med banetællere og opretter cafe.

7: Punkter til næste møde.

Drøftelse af anskaffelse af infotavle evt. via sponsorat.

8: Dato for bestyrelsesmøder og

2015-7: Tirsdag den 06. oktober 2015.

generalforsamling 2016.

2015-8: Torsdag den 26. november 2015.
2016-1: Mandag den 11. januar 2016.
Alle bestyrelsesmøder afholdes i det lille klublokale kl.
18-21.
Ordinær generalforsamling afholdes tirsdag den 02.
februar 2016. Tidspunkt og sted tilgår.

9. Eventuelt.

Intet at bemærke.

