
Referat fra bestyrelsesmøde 2015-8 i Haslev Svømmeklub. 

Dato, tid og sted: Fredag den 20. november 2015, kl. 18-22 i det lille klublokale.  
 
Deltagere: Knud Petersen, Lone Flytkjær-Hansen, Jesper Kongstad, Kirsten Henriksen, og Philip 
Borgman. 

Afbud: Kenneth Svenstrup, Bibi Modin Christensen og Allan Tirsgaard Larsen. 

1: Bemærkninger fra sidste møde. Ingen bemærkninger. 

2: Meddelelser fra Formanden / 

Næstformanden. 

Klub modul status givet. 

DGI møde; uddannelser af forskellig art præsenteret, 

bla., grunduddannelse, ’teenager’ svømning og 

fastholdelse af de yngre mennesker. Yderligere 

information vil blive forelagt bestyrelsen på kommende 

møde. 

Hjælpeinstruktør kursus den 29/11, forgår i 

svømmehallen. Fokus på sikkerhed i hallen. 

Informationstavler bestilt. Forvaltning dækker 

omkostning. 

Løbebane modtaget og til rådighed i svømmehal, 

udestående er fastgørelse, forventes på plads uge 48. 

Sikkerhedsbestemmelser revideres, fremlægges på 

kommende bestyrelsesmøde for endelig godkendelse. 

3: Meddelelser fra Konkurrence- 

udvalget.  

Træner kapacitet, Én K-hold træner mangler fra januar 

2016. Netværk forespørges og der annonceres på 

sociale medier. 

Svømmeskole svømmere rykket på T-hold, flere følger 

1/1-16 – T-holds svømmere rykket til K-hold. 

Ved oprykning skal gældende guideline følges, se 

hjemmeside under ’FOR INSTRUKTØRER’. 

T-hold trænings lejr mellem jul og nytår arrangeret, 

afholdelse i Kalundborg.  

LM, K-afd. Repræsentant deltog ved møde den 18/11 i 

Næstved. Alle svømmere deltager i 2016, der afholdes 

ikke LDM.  

Træning mellem jul og nytår aflyst, svømmehal lukket 

uge 52 og 53. 

K-hold træningslejr i efterårsferien afholdt i Gudhjem, 

stor succes. 

K-afd. svømmere deltog ved RÅM afholdt i Næstved 

30/10 – 1/11 2015. 

K-afd. svømmere deltager ved julestævne i Slagelse 

13/12 2015. 

Status på officials givet. Modul 1, 6 nye officials, 

yderligere 2 personer tilmeldt til marts ’16. Modul 2, 2 

http://haslevsvoemmeklub.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=96


nye officials. Yderligere modul 2 officials ønskes.  

Aktivitetsudvalg, cafe succes ved Mikro stævne 7/11 – 

videreføres til kommende stævner. 

4: Meddelelser fra svømmeskolen.  Træning mellem jul og nytår aflyst, svømmehal lukket 

uge 52 og 53. 

Cafe stor succes, ros fra forældre. Mellemdør påsættes 

’dør pumpe’. 

Svømmeskole, hold forløber som planlagt og belagt 

som budgetteret. 

Vurdering hvorledes ekstra voksenhold kan etableres, 

der er venteliste på flere voksenhold. Forslag 

fremlægges på kommende møde. 

5: Regnskab saldobalance/budget. Status afleveret af kassereren pr. email til bestyrelsen. 

6: Forslag til budget for 2016/2017. Svømmeskole og K-afd etablere hver især budget for 

kommende år, fremlægger på kommende 

bestyrelsesmøde. 

7: Forslag til halplan for 2016/2017. 
 

Svømmeskole, plan fortsætter. 
K-afd. Nuværende tider bevares.  

8: Forberede generalforsamling: 

   A: Supplering af bestyrelsen. 

   B: Udarbejde beretning. 

A: Forventelig udskiftning og ændring i bestyrelse ved 

kommende generalforsamling, mulige emner 

diskuteret.  

B: Svømmeskole og K-afd. Udfærdiger hver deres 

udkast. Efterfølgende laves overordnet beretning til 

fremlæggelse ved generalforsamling. 

9: Sikkerhed i svømmehallen.  

(Klage fra forældre) 

Næstformanden orienterede omkring aktuel sag. Der 

afventes yderligere kommentarer fra forvaltningen.  

Svømmeskolens sikkerhedsregler i svømmehal 

revideres og forslag fremlægges på kommende 

bestyrelsesmøde. 

10: Evaluering af mikrostævne.  

(Udpegning af livredder) 

Stævne succes. 

Stævneleder udpeger på forhånd livredder(e) ved alle 

stævner. 

Fremadrettet forberedes plan for hjælpere til diverse 

praktiske funktioner. 

Ved HS egne stævner forventes det at alle medlemmer 

støtter op omkring arrangementet, svømmeskole og K-

afd. 

11: Udarbejdelse af budget. Svømmeskole og K-afd. Udarbejder kommende års 

budget og lægger i Klubmodul. 

12. Valg af fond raiser. Der undersøges emner inden for K-afd. forældre. 

13: Sponsorer. NORDEN bidrager med pænt sponsorat til K-afd.  

K-afd arbejder på yderligere sponsorater. 

EDC forespurgt om fortsat hovedsponsorat for 



svømmeklubben. 

14:  Morgentræning. 

(3 baner permanent). 

3 baner i brug. I tilfælde af svømmehal vurderer 

offentlig svømmetid genindføres mandag og fredag vil 

der evt. blive ny prøveperiode – indtil andet informeret 

fra svømmehallens leder er der 3 baner til rådighed for 

svømmeklub mandag og fredag morgen. 

15: Brug af Facebook. Udbredes til brug for information fra svømmeklub. Link 

på forside af hjemmeside.  

16. Indkøb af startskamler. Forslag at svømmeklub investerer i 6 stk. nye 

udspringsskamler (justerbare). Bestyrelse enig. 

Indkøbes senest 31/12-2015.  

17: Eventuelt. - 

18: Punkter til næste møde. DGI møde information 

Opfølgning hjælpeinstruktør kursus 

Budget for 2016 

Gennemgang af beretning for GF 2016 

Reviderede sikkerhedsbestemmelser gennemgås 

Mulighed for ekstra hold hvor der pt. er venteliste 

Opfølgning på øvrige emner fra svømmeskole og K-

afd. 

19:  Dato for kommende møder.  Bestyrelsesmøde 2015-9 afholdes den 11. 
januar 2016. 

 Ordinær generalforsamling afholdes den 02. 
februar 2016. 

 


