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Referat fra bestyrelsesmøde 2017-3 i Haslev Svømmeklub. 
 
Dato, tid og sted: tirsdag den 09. maj 2017, kl. 18-21 i Haslev Bibliotek.  
 
Deltagere: Jesper Kongstad, Knud Petersen, Susanne Schultz, Britt Wichmann Nielsen, Mia L. Møller  
 
Afbud: Allan Tirsgaard Larsen, Claus Egholm Sørensen 
 

1: Referat sidste møde, bemærkninger Ingen bemærkninger. 

2: Meddelelser fra:   

a. Formanden  

i. Samarbejds- & Sparringsmøde med 
Haslev Svømmehal, opfølgning 
 

Der blev talt om at Svømmeklubben investerer mange penge i 
diverse svømme grej som alle kan bruge. Der var fokus på 
hygiejne, alle skal være OBS omkring dette.  
Vedr. Info tavlen, hvis klubben har noget vi gerne vil have på skal 
vi sende til Kent. Knud vil tale med Jørgen om vi kan få arrangeret 
at få lavet noget for Svømmeklubben.  
Hvis svømmeklubben vil have et arrangement uden for 
åbningstiderne vil svømmehallen altid have 2 livreddere klar.  
Svømmehallen fylder 40 år, de vil evt. lave et arrangement  
Der er et godt samarbejde mellem parterne, et sådant møde har 
der længe være spurgt ind til.  

ii.  
 

Ny sponsoropslagstavle er sat op. Sponseret af Danske Bank 
Haslev Fond.  

b. K-Udvalget Flere gode stævner hos K-Udvalget  
Årgang Øst, blev svømmet i april  
A6 Cup, blev svømmet i maj, der var rigtig mange medaljer. 
Sponsor svøm den 13 Maj. Man håber på samme antal sponsorer 
som sidste år, også rent økonomisk. 
4 svømmere er blevet udnævnt til DM Langbane uge 25, Nr. 
Sundby Ålborg.   

i. Generelt 
 

Der er møde i K-udvalget vedr. budget osv. i den nye sæson.  
Så at alles forventninger bliver afstemt.  
Alle sponsorer kommer op på opslagstavlen.  
K- udvalget vil rigtig gerne have nogle sponsorer til at tasker og 
badehætter ca. 20.000 kr. Der søges fonde  

ii. Aktivitetsudvalg 
 

Kører rigtig fint, økonomien ser fin ud, pengene bliver f.eks. brugt 
til aktiviteter når svømmerne er på svømmelejr  

c. Svømmeskolen  

i. Aqua Camp 2017, status 
 

Uge 26, afholdes Campen, uge 18 har der været en annonce i 
Haslev Posten sponseret af EDC, samt en annonce i Faxe 
sommerskole 2017 brochuren u/b. Der er blevet afholdt et 
instruktør møde sammen med Lene Madegård fra Svømme 
Unionen, her blev ugen planlagt, alle instruktører deltager med at 
lave indlæg. Der er 3 mærker børnene kan tage. Der er 6 uger til 
campen og vi har 16 børn tilmeldt, heraf 4 nye svømmere. Vi 
håber på 50 børn. Jørgen vil sende mail ud til alle børn 7-12. 
Svømmeskolen bidrager ca. med 10.000 ved 50 børn. 
Svømmehallen bidrager med 2 livreddere.  
Der vil blive afholdt et lille møde inden Campen holdes for lige at 
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afstemme der er styr på eventen.  

ii. Instruktørsamling August 2017 
 

Afholdes den 19 august. Arne Nilsson – 10 dobbelt verdensmester 
i roning, er inviteret som foredrags holder. Personalet i 
svømmehallen bliver inviteret.  
2 tri , Tri Ungdom samt Svalebæk svømmeklub vil også blive 
inviteret til arrangementet.   

iii. Halplan 2017/2018 
 

Nyt tiltag mandag aften – Aqua dance and Fitness. Store 
forventninger til dette nye hold.  

iv. Instruktører 2017/2018 
 

Meget tæt på at være klar. Lidt udfordringer med at finde nok 
instruktører.  

v. Coaching af nye instruktører ved sæson 
start 
 

Vi gør noget ud af det til Instruktør samlingen, og så laver vi et 
hjælpeinstruktør kursus senere sammen med Svømme Unionen. 
Instruktørerne skal også tage deres del af coachingen, så 
hjælpetrænerne bliver klædt ordentlig på.  

d. Open Water afd.  

i. - Ingen kommentarer 

3: Indkomne sager/ overført fra forrige 
bestyrelsesmøde 

 

b. Instruktørtøj, status 
 

Tovholder er Knud, tøjet bliver fremlagt til instruktør samlingen 
og bestilles herefter.   

c. EDC sponsorat, fordeling 
 

29.000 kr. bliver jævnt fordelt over sæsonen til diverse afd. 
Aqua Camp 10.000  
Foredrags holder 14.000  
Tasker til K-udvalget. 5000 kr.  

d.   

4: Løbende sager - 

a. Rettelser til: - 

i.  - 

ii. Kalender / Årshjul 
 

Tilpasses i løbet af sommeren  

iii.   

5: Orientering om regnskab og 
budgetopfølgning: 

 

a. Orientering fra Kassereren  Ingen bemærkninger  

b. Budget / Regnskabsark for event (K-

afd) 

Alle skal udfylde budgetskemaet inden eventen bliver offentlig 
gjort.  

c. Udbetaling af aconto beløb uden 

budget 

Aconto beløb bliver kun udbetalt hvis der er lavet et budget.  

d. Aflønning regnskabsassistent Kirsten Petersen bliver aflønnet som øvrige bestyrelses 
medlemmer.  

e. Gennemgang og godkendelse af: 
 

-  

6: Punkter til næste bestyrelsesmøde.  

a.  Jesper skriver ud og spørg pr. mail  

7: Fastlæggelse af dato for kommende 
bestyrelsesmøder 

 

a. Ordinære bestyrelsesmøder:  15 august 2017 
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b. Generalforsamling -  

8: Gennemgang af referat Udarbejdet af  Susanne samt Jesper  

9: Eventuelt:  

a. - - 

 


