
Referat fra bestyrelsesmøde 2016-1 i Haslev Svømmeklub. 
 
Dato, tid og sted: Mandag den 11. januar 2016, kl. 18-22 i Haslev Hallen.  
 
Deltagere: Allan Tirsgaard Larsen, Jesper Kongstad, Kirsten Henriksen, Lone Flytkjær-Hansen, Philip 
Borgmann og Bibi Modin Christensen.  
 
Afbud: Kenneth Svenstrup og Knud Petersen. 

1: Bemærkninger til 
referatet fra sidste møde: 

Intet at bemærke. 

2: Meddelelser:  
a. Formanden. Intet at bemærke. 
b. Konkurrenceudvalget. - Tina Cornelius er stoppet som træner på Konkurrenceholdet. 

Der er fundet en afløser. 
- Julestævnet i Slagelse med deltagelse fra både Talent- og 

Konkurrenceholdet resulterede i mange personlige rekorder og 
medaljer.  

- 5 svømmere har deltaget i Danske Årgangsmesterskaber (DÅM) 
i DEC. 

- En del svømmere fra Talentholdet er under oprykning til 
Konkurrenceholdet, og nye talentsvømmere er på vej fra 
Svømmeskolen.  

- Juleafslutning for hele K-AFD afholdt med succes i bowling 
hallen. 

c. Svømmeskolen. Intet at bemærke. 
3: Orientering om regnskab 

2015: 
Kassereren orienterede om regnskabet, der netop er afsluttet og 
ser fornuftigt ud. År 2015 gav igen overskud. 

a. Aftale med revisorer. Kassereren aftaler med revisorerne, således at regnskabet er 
godkendt forud for generalforsamlingen. 

b. Fremsendelse af regnskab til 
Forvaltningen. 

Kassereren foranstalter fremsendelse af regnskab 2015 til 
Forvaltningen. 

4: Forslag til budget 2016: Konkurrenceafdelingens budgetforslag gennemgået og indarbejdes 
ved kassererens foranstaltning i forslag til budget 2016, der 
fremlægges på generalforsamlingen. 

5: Gennemgang af beretning 
for år 2015:  

 

a. Indlæg fra svømmeskolen. Skrives af Kirsten Henriksen og sendes til næstformand og 
kassereren. 

b. Indlæg fra K-afdelingen. Skrives af bestyrelsens K-ansvarlige og sendes til næstformand og 
kassereren. 

6: Forberedelse af general-
forsamling: 

Datoen for generalforsamlingen flyttes en uge frem til afholdes 
tirsdag den 9. februar 2016 kl. 19 på Haslev Bibliotek. 
Kassereren har booket lokale. 

a. Annoncering:  
Dagbladet og hjemmesiden. 

Indlæg under ”Bekendtgørelser” i Haslev Posten: Aktion Allan. 
Hjemmeside: Opdateres ved Jørgen Essendrops foranstaltning.  

b. Aftale med dirigent. Aktion: Næstformand. 
c. Lån af lokale og afhentning 

af nøgler. 
Aktion: Kasserer. 

d. Indkøb af gaver. Aktion: Kirsten Henriksen.  
e. Indkøb til bespisning. Aktion: Kirsten Henriksen. 
f. Kandidater til bestyrelsen. Mulige kandidater drøftet. 

På valg er formand og 3 bestyrelsesmedlemmer. 
7: Løbende sager:  
a. Procedure for post til 

kassereren. 
Kassereren ønsker at korrespondancen primært foregår pr. e-mail. 

8: Punkter til 
førstkommende 
bestyrelsesmøde efter 
generalforsamlingen: 

- Konstituering af bestyrelsen. 
- Morgensvømning: Ny aftale med svømmehallen. 



9: Dato for ekstraordinært 
bestyrelsesmøde: 

Mandag den 25. januar kl. 18-19. 
Dagsorden: Gennemgang af beretning og behandling af forslag til 
vedtægtsændringer. 

11: Eventuelt: Intet at bemærke. 
 


