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Referat fra bestyrelsesmøde 2016-3 i Haslev Svømmeklub. 
 
Dato, tid og sted: Mandag den 9. maj 2016, kl. 18-21 i Haslev Bibliotek.  
 
Deltagere: Allan Tirsgaard Larsen, Jesper Kongstad, Knud Petersen Kirsten Henriksen, Lone Flytkjær-
Hansen, Philip Borgmann, Claus Egholm Sørensen samt Britt Wichmann Nielsen og Susanne Schultz 
 
Afbud:  

1: Referat sidste møde Manglende pkt 5.C.iii og 5.C.iv er afklaret 

2: Meddelelser fra 
formanden 

 

a-i Netværksmøde i DSU Orientering vedr. netværksmøde for formandsmøde afholdt ved 
DSU 

a-ii. Svømmecamp 2016 Kristian & Nikoline står for undervisningen. Tilmeldinger går godt, 
der arbejdes med de sidste detaljer. Svømmehallen skal være 
rømmet kl 12. 

a-iii Præmiepodie Er udført og leveret, brugt første gang ved klubmesterskabet. 

a-iv Klubmesterskab Klubmesterskab er forløbet godt, der planlægges nyt samme 
tidspunkt næste år. Reglerne for deltagelse og placering på 
årgange præciseres på indbydelse. 

a-v  Tom Christensen er nyudnævnt stævneafvikler for DGI 
Storstrømmen. 

a-vi Stafet for livet i Haslev 
august 2016 

Alle klubbens medlemmer er inviteret. Bestyrelsen tilbyder 
sponsorat til arrangementet på op til 5000,- 

b K-Udvalget  

b-i Trænermøde 7/3 Der har været drøftet træningslejr, afkrydsningslister skal 
benyttes, sponsorstævne 23/5, drøftet sociale arrangementer, 
udd. Af trænere og officials. 

b-ii Klubmesterskab 2016 Afviklingen forløb fint, ros til overdommere og tidtagere. 
Aktivitetsudvalget bistod med forplejning samt bod under stævnet. 

b-iii  Sponsorgang i gang for kommende sponsorstævne 2375 

b-iv Stilartsuddannelser Fra K-afd deltog Nicole og Kristian, fra svømmeskolen Palle 
Mølbak, Peter Nielsen, Susanne Schulz. Alle deltagende enige om  
det var med stor succes. 

C Svømmeskolen  

c-i Nye instruktører 2-3 nye instruktører på vej ind, meldes ud når på plads. Flere har 
været på instruktør kursus. 

c-ii Livredningskurser Afvikles pt. men der mangler nogen tilmeldinger. 

c-iii Instruktører/hold 
kommende sæson 

Næsten alle hold er på plads mht. instruktører, halplan er 
godkendt. Hold tilmelding starter 15/5. Hvor der er tilslutning kan 
hold forlænges til og med maj måned. 

c-iv Tilsagn til kurser Kommune har godkendt ansøgningen til uddannelse 

c-v Sponsor Der arbejdes med sponsorer til forskellige aktiviteter, f.eks. til 
oprettelse af cafe. 

D Andre  

d-i Feedback fra klubmodul 
kursus 11/4 

Der var enighed om at det var et nyttigt kursus. Der er stadig 
behov for at få ryddet op på siden. 

d-ii Design hjemmeside Efter tilvænning, glæder vi os over face liftet 
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3: Indkomne sager/ 
overført fra forrige 
bestyrelsesmøde 

 

a. Ansøgning til diverse 
tilskudspuljer 

Thomas Jakobsen har tilbudt at søge legater og fondsmidler, 
hvilket bestyrelsen bifalder, primært med fokus til K-afd. 

b. Vedtægter Drøftet under 1. Nu underskrevet op up loaded på hjemmeside. 

c. Parkeringsforhold v 
svømmehal 

Forhold drøftet, Knud har været i dialog med politiet. Bla. kan 
skiltningen ændres så den bliver mere entydig. Svømmehal og 
hallerne i dialog med myndighederne. 

d. Mikro stævner, forberedelse 
og afvikling, ejerskab, 
promovering, banner, t-shirts 

Mikro stævnet har haft rigtig god tilslutning. Der er drøftet 
mulighed for klub-beklædning til svømmeskolen som kan bestilles 
over hjemmesiden.  

d-i. Mikro stævne 15 eller 22 
oktober 2016 

Dato fastlægges på næste møde ud fra K-afd stævne aktivitet 

e. Integration af 
minoritetsgrupper i 
svømmeklubber 

Klubben er velvillige ifht. særlige arrangementer, i det omfang det 
kan tilpasses med øvrige aktiviteter. 

f. Instruktører til 
vandgymnastik 

Der er generationsskifte i gang, der er fundet nye instruktører til 
at tage over. Der afvikles kursus 22/5-2016 

g. Store svømmedag 2. oktober 
2016 

Afvikles i samarbejde med svømmehallen 

h. Svømmeinstruktør Susanne  

h-i. Basistræning og guidelines til 
at være hjælpetræner i 
svømmehallen 

Det blev drøftet hvorledes man agerer på kanten, hvordan 
hjælpertrænere kan guide svømmere bedre. Evt. 
minikursus/opsamling efter 3 måneder. Evt. coach til at assistere 
hjælpetrænere i en periode. 

h-
ii. 

Indkøb af nye redskaber til 
svømmeklubben 

Generelt indkøbes der udstyr ved opfordring fra 
svømmeskoleinstruktører. Senest er der er købt nye 
svømmefødder str 38-39. 

h-iii Facebooksiden Administrator på svømmeklubbens hjemmeside er: Lone, Jan 
Kiholm, Jørgen Essendrop. Indstillinger ændres så det kun er 
administrator der kan lægge opslag op/give rettigheder til det. 

4: Løbende sager  

a. Rettelser til:  

i. Hjemmeside K-afd og svømmeskolen gennemgår alle relevante sider for 
opdatering af indhold – arbejdet pågår 

ii. Kalender Opdateres af bestyrelsen, stærkt hjulpet af Jørgen Essendrop 
Årshjulet opdateres. 

5: Orientering om regnskab 
og budgetopfølgning: 

 

a. Orientering regnskab 1ste 
kvartal 2016 

Pt afventer K-afdelingen betalinger fra sponsorer. 
Skiftet af bank, inkl feriekonto er nu endelig faldet på plads. 
Saldobalancer for svømmeskolen ligner normal udvikling i fht 
sæsonen. 

b. Godkendelse af:  

i Forretningsorden Godkendt sidste møde, opdateres på hjemmesiden. 

ii Regnskabsregler Allan afklarer benævnelsen på anvendte regnskabsregler 

iii Regnskab for 2015 til upload 

på hjemmesiden 

Allan fremsender til Jørgen Essendrop 
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c. Løn og samarbejdsaftale k-
afd trænere (2016) 

Revideres i forbindelse med budgetlægningen for næste sæson 

d. Liste over ejendom 
(materialer) 

Knud har listen, K-afd opdatere listen over udlånt udstyr. 

e. Kreditkort til k-afd Der bestilles kort til Lone. Generelt holdes kort indenfor 
bestyrelsesmedlemmer med mindre andet aftalt. 

6: Punkter til næste 
bestyrelsesmøde. 

Fastlæggelse af dato for mikro stævne efterår 2016 

7: Fastlæggelse af dato for 
kommende 
bestyrelsesmøder 

Mandag den 20/6-16 kl. 18-21. Biblioteket, lok 2. 

8: Gennemgang af referat Fremsendt til formand for gennemgang inden upload 

9: Eventuelt: -  

   

 


