
Referat fra bestyrelsesmøde 2015-7 i Haslev Svømmeklub. 
Dato, tid og sted: Tirsdag den 06. oktober 2015, kl. 18-22 i det lille klublokale.  
 
Deltagere: Knud Petersen, Lone Flytkjær-Hansen, Jesper Kongstad, Kirsten Henriksen,  
Allan Tirsgaard Larsen og Bibi Modin Christensen. 

Afbud: Kenneth Svenstrup og Philip Borgman. 

1: Bemærkninger fra sidste 

møde. 

Intet at bemærke. 

2: Meddelelser fra for-
manden. 

Intet at bemærke. 

3: Meddelelser fra Konkur- 
renceudvalget.  

• Officialskurser 2015: 

- 3 personer har været på modul 1. Yderligere 3 skal 
på kursus inden årets udgang.  

- 5 personer skal på modul 2 i år. 

• Den 06. februar 2016 afholdes der Vinter Cup i Haslev 
Svømmehal. Tom Christensen er stævneleder. 
  

• Konkurrenceholdet flyver til Bornholm i uge 42 på 
træningslejr. Der deltager 19 svømmere. John Olesen 
er med som træner og Kristian Svenstrup er 
hjælpetræner. Holdleder er Mia L. Møller (mor til 
Olivia). 
 

• Talentholdet skal til Kalundborg på træningslejr den 
27.-29. december 2015.  

4: Meddelelser fra svømme   

skolen.  

• Tilgang af 2 nye instruktører. 
• Planlægger på at afvikle et hjælpeinstruktør kursus i 

Haslev Svømmeklub.  

5: Regnskab saldobalance/ 
budget. 

• Kassereren har netop fået adgang til klubbens konti, 
så regnskabet er næsten ajourført. Økonomien er 
positiv. 

• Der er ved at blive udarbejdet en manual for 
kassererfunktionen. 

6: Status på bankflytning. Bankskifte til Alm. Brand Bank er gennemført.    

7: Evaluering af ”Den store  
svømmedag”. 
 

Der blev svømmet 155 km. Der deltog 182 svømmere. 
Aktivitetsudvalget fra Konkurrenceafdelingen havde 
oprettet et kioskudsalg, der gav et flot overskud. 

8: Evaluering af instruktør-   
samlingen. 

God dag med deltagelse af ca. 30 instruktører og Lene 
Madegaard fra Svømmeunionen. Internt var der indlæg 
fra Jan Kiholm vedr. Open Water og Jørgen Essendrop 
vedr. Klubmodul. 



9: Status Microstævne. Den 7. november 2015 afholdes der Microstævne i 
Haslev Svømmehal. Tom Christensen er stævneleder. 

10: Dialogmøde den 24. sep-
tember med forvaltning- 
en og Folkeoplysnings-
udvalget. 

Næstformanden deltog.  

Udbytterigt møde hvor der bl.a. blev orienteret om 
diverse tilskudsmuligheder.  

11: Betalingskort – gebyr. Haslev Svømmeklub har indgået en aftale med Teller og 

Nets, således at brugerne fremadrettet ikke skal betale 
gebyr. Fremadrettet kan der ud over Dankort også 

betales med Mastercard, Dinners ect.  

12. Tilbud fra Klubmodul 
vedr. hjemmeside-
design. 

Der takkes nej til tilbuddet, da nuværende forhold 
fungerer yderst tilfredsstillende. 

13: Sponsorer. Der pågår forhandling med sponsorer vedr. indkøb af 
diverse materiel. 

14: Punkter til næste møde. 

 

• Generalforsamling, herunder supplering af bestyrelsen. 
 

• Budget 2016. 

15: Dato for kommende 
bestyrelsesmøder. 

• Bestyrelsesmøde 2015-8 afholdes den 20. november 
2015. Sted tilgår. (Bemærk datoen er ændret). 

• Bestyrelsesmøde 2015-9 afholdes den 11. januar 
2016.  

• Ordinær generalforsamling afholdes den 02. februar 
2016. 

16: Eventuelt. Intet at bemærke. 

 


