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Referat fra bestyrelsesmøde 2016-6 i Haslev Svømmeklub. 
 

Dato, tid og sted: onsdag den 05. oktober 2016, kl. 18-21 i Haslev Bibliotek.  
 

Deltagere: Jesper Kongstad, Knud Petersen, Allan Tirsgaard Larsen, Claus Egholm Sørensen, Britt Wichmann 
Nielsen, Philip Borgmann  
 
Afbud: Kirsten Henriksen, Susanne Schultz 
 

1: Referat sidste møde, bemærkninger Ingen bemærkninger 
2: Meddelelser fra:   
a. Formanden  
i. Tyr kontrakt Muligheder drøftet, kræver yderligere afklaring, Jesper tager dialog 

med TYR 
ii. Haslev Cup & HS klubmesterskab Der afvikles Haslev Cup 14/1-17 og HS klubmesterskab 29/4-2017. 

Der bliver behov for opbakning fra dommere og tidtagere. 
b. K-Udvalget  
i. Generelt Der var rigtig fin tilslutning fra klubben. Mange har opnået ny PR. 

K&T deltager ved klubbens Mikro stævne den 23/10, heat tilpasses 
efter niveau. 

ii. Træningslejre K-hold tager på træningslejr uge 42 i Hjørring, T-hold tager på 
træningslejr uge 52 i Nykøbing Falster. 

iii. Officials & oversigt Der har været 2 på tidtagerkursus og 3 på dommerkursus. Jesper 
opdaterer listen over uddannede. 

c. Svømmeskolen  
  Der tilbydes svømning for alle hold i efterårsferien – mail er sendt 

med tilbuddet. 
Børn kan komme sammen med voksen kl.16-19 derudover kan 
voksne svømme 19-21. 
Der er pt udfordringer med at finde tilstrækkeligt med afløsere 
grundet flere sygemeldinger. 
Nyt bookingsystem til booking af lokaler og faciliteter i kommunen. 
Med opstart i december. 
Der afholdes frivilighedskonference 26/10 – Knud deltager. 

i. Klubtøj til stævner Inden Mikro stævnet 23/10 er der suppleret i klubbens beholdning 
af nuværende bluser som kan lånes ved stævnet. 
Bestillinger af ny model afklares hen over sæsonen. 

ii. Resultat af den store svømmedag Rigtig god opbakning til arrangementet. Der blev svømmet 107,2Km 
fordelt på 142 deltagere. 

iii. Samarbejde med svømmehallen, 
status 

Den konstituerede leder af svømmehallen stopper pr 31/10-16. 
Klubben ser frem til at fortsætte samarbejdet med kommende 
leder. 

d. Open Water afd. Opfølgning næste møde 
i. -  

3: Indkomne sager/ overført fra forrige 

bestyrelsesmøde 

 

a. Mikro stævne  
i. Søndag 23. oktober 2016 – Trøjer og 

flag 
Trøjer – se ovenfor. Flag er på plads 

b. APV for svømmeklubber Jf. DGI vurderes det ikke relevant. Varslet besøg fra AT er aflyst. 
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https://www.dgi.dk/om/nyheder-og-presse/nyhedscenter/seneste-
nyt/hurra-nu-droppes-de-udskaeldte-apv-regler 

c. Klubbens forsikringer Vi er dækket gennem vores medlemskab ved DGI. 
https://www.dgi.dk/foreningsledelse/artikler/saadan-daekker-
idraettens-forsikringer 

d. Kontakt til sponsorer, EDC, Alm 
Brand, Sportigan, Tyr, m.fl. 

Jesper har talt med EDC og følger op. Alm Brand har Allan dialog 
med, Claus laver aftale med Sportigan.  

e. Stafet for livet, opsummering Der var god opbakning til arrangementet. De 28 aktive 
holddeltagere indbragte 4342kr. 

f. Den ny Cafe i svømmehallen Der er etableret en cafeautomat i samarbejde med svømmehallen. 
g. Skift mellem skoler og svømmeklub 

hold i svømmehallen 
Emnet drøftet. 

4: Løbende sager  

a. Rettelser til:  
i. Hjemmeside 

1. Status svømmeskole 
2. Status K-Afd 

 
Opstartsbrev rettes ift. kontaktoplysninger. Tekst ved tilmelding 
rettet ift. Udmelding. 

ii. Kalender / Årshjul  
b.   
5: Orientering om regnskab og 

budgetopfølgning: 

 

a. Orientering fra Kassereren Allan gennemgik regnskabet og gav overblik over status. Alt er rettet 
og ajour efter fejl i klubmodul. 

b. Godkendelse af: Det vurderes at være balance mellem budgetteret og realiseret i 
forhold til året. Regnskabet er godkendt. 

i.   
c. Sponsorstævnet maj 2016, 

opfølgning 
Det er drøftet at næste år skal digitaliseres og at der findes forælder 
som tovholder. 

d. Aflastning of aflønning af kassereren Det er vedtaget at bede Kirsten hjælpe med bogføringer. 
6: Punkter til næste bestyrelsesmøde.  
a.   
7: Fastlæggelse af dato for kommende 

bestyrelsesmøder 

 

a. Ordinære bestyrelsesmøder:  Tidligere udmeldt datoer 7/11-16 og 5/12-16 er aflyst. 
Følgende booket: Man 21/11-16 og Tir 3/1-17 i bibliotekets 
mødelokale 2. 

b. Generalforsamling Afholdes Tir 7/2-17 i bibliotekets mødelokale 2. 

8: Gennemgang af referat -  
9: Eventuelt: -  
a.   

 


