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Referat bestyrelsesmøde 2019-06 i Haslev Svømmeklub. 
 
Dato, tid og sted: torsdag den 21. november 2019, kl. 18-21 på Biblioteket / Novellen lokale 2 
 
Deltagere: Jesper Kongstad, Claus Egholm Sørensen, Allan Tirsgaard Larsen, Susanne Schultz, Anette Melgaard, 
Linda Lund Tietze, Mick Larsen 
 
Afbud: - 
 

1: Referat sidste møde, bemærkninger Ingen yderligere kommentarer og hermed godkendt. 

2: Meddelelser fra:   

a. Formanden  
 

i. Budget møder i Sv.skole og K-afdeling 
 

Året er ikke gået som forventet, men det er hvad det er. Vi er 
opmærksomme på resten af året. Det er mange faktorer der 
spiller ind bla. faldende medlemstal. Vi skal have noget klart til 
budget planlægning 2020 

ii. Fremtiden Mål og strategi for klubben 
- Foreningsudvikling 2019/2020 

Seminar 23/11-2019 hos Faxe kommune. Jesper, Susanne og Allan 
deltager. 

iii. Haslev Vintercup 12. januar 2020 
 

Der er lukket for tilmeldinger. Det er konkurrenceafdelingens 
opgave. Planlægningsmøde aftales med Tom. 
Mick, Linda og Jesper har opgaven. 

iv. Generalforsamling 2020 4. feb. 2020 
Claus E. Sørensen og Anette Melgaard stopper. Der skal også 
findes ny revisor. Vi skal høre om Dan vil fortsætte 
Svømmeskoleleder / fremtidig strategi diskuteres. Skal afklares 
senest på møde i januar.  

v. Møde i sponsorudvalget Mangler mandat til at træffe aftaler med samarbejdspartnere.  
Der skal en plan på bordet for fremtidig strategi også for 
samarbejdet med fremtidige sponsorer.  
Sponsorsvømning kan med fordel ligge under dette udvalg. 
Sponsor reklamer på hjemmesiden er muligt og evt. ny sponsor- 
aftale på tøj.  
Jesper har overordnet ansvar. 

b. K-Udvalget  
 

i. Generelt 
 

Det går rigtig godt. Svømmerne har flotte resultater og derfor har 
der været behov for deltagelse til ekstra stævner rundt omkring i 
Danmark.  
Det er i svømmeklubbens interesse, at konkurrence svømmere 
 (K+T) der har opnået en kravtid, skal have mulighed for at deltage 
i kravtidsstævner.  
Julie Kepp har været på besøg og træne sammen med K-holdet. 
Det var en spændende oplevelse. Kunne der findes et sponsorat 
til fremtidige oplevelser? 

ii. Træner status 
 

John, Kristian, Michael og Emmely fortsætter. Der er fokus på 
hvor mange trænere der skal være på kanten og skal diskuteres 
fremadrettet. Evt. via turnusordning. Hvad er der råd til? Skal med 
i budget 2020 

iii. Official status Listen er nu opdateret. Der mangler official 1-4. Budget for nye 
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 kurser i 2020 

iv. Diverse 
 

Mail fra forælder diskuteres. Kalenderen i Klubmodul bør bruges 
til stævner og træningslejre, så forældrene er orienteret, 

c. Svømmeskolen 
 

 

i. Generelt 
 

Det fungerer med instruktørerne. Der planlægges kursus for alle 
instruktører i starten af nye år. 

ii. Arbejds- og ansvarsområder – oplæg 
review. 
 

Job beskrivelse vedr. ny svømmeleder. Det skal være afklaret på 
næste bestyrelsesmøde. Løn niveau skal også diskuteres. 

iii. Børn med særlige behov Der er 4 på holdet og det er et fint tiltag. Husk disse ideer skal 
videre til Allan. 

iv. Microstævne 27.10.2019 Var en kæmpe succes. Der var deltagere fra både Præstø og 
Kalundborg.  
Der er enkelte fra svømmeskolen på prøve på T-holdet.  

d. Øvrige afd. 
 

 

i. Aktivitetsudvalget 
 

De gør et flot stykke arbejde og har lavet ca. 10.000,- i 2019.  

ii. Livredning 
 
 

Jørgen stopper i 2021 og Susanne forventer at tage uddannelsen 
og vil være føl sammen med Jørgen i 2020/2021 

iii. Sponsor / Svøm 
 

Betaling til næste sponsorsvømning skal diskuteres og løses. 
Database skal fikses. Ny sponsor plakat skal være oppe inden 
Haslev Vintercup.  

iv. Masters holdet 
 

Der er en god tone orden. Der er lige nu 17 tilmeldte og de har 4 
baner. Der er minimum 15 hver gang. 
Der er DM på kortbane for Masters og stævne i Flensburg.  

3: Indkomne sager/ overført fra forrige 
bestyrelsesmøde 

 

a. Christiansborg rundt 2020 
 

29/8-2020 Vi kunne godt tænke os et hold fra Haslev 2020  
Det er vigtigt, det ikke falder sammen med Instruktørsamling 
svømmestart. 

g. Julegave Julegaver igen i år. 

4: Løbende sager 
 

 

ii. Kalender / Årshjul 
 

Vi skal huske at sende opdatering til Jesper.  

iii.   

5: Orientering om regnskab og 
budgetopfølgning: 

 

a. Regnskab 2019 - status Der har været afholdt møder i både svømmeskole og K-afdeling 

b. Procedurer 
- Øvrigt 

 
Vi tager udgangspunkt i et budget med lavere medlemstal 2020 
 

c. Budget 2020 Skal gennemdiskuteres inden GF2020 

d. Udviklingspulje og andre tilskud Kan der søges udviklingspuljer til rygstartsbøjler. 

6: Punkter til næste bestyrelsesmøde. Se tidligere punkter. 
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7: Fastlæggelse af dato for kommende 
bestyrelsesmøder 

 

a. Ordinære bestyrelsesmøder:  16. januar 2020 

b. Generalforsamling: 
 

4. februar 2020 kl 19:00 Haslev Bibliotek - Novellen lok 2 

8: Eventuelt   

a.  
 

 

9: Gennemgang af referat 
 

Udarbejdet af Anette Melgaard 
 

 

24/11-2019 

Jesper Kongstad 


