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Referat bestyrelsesmøde 2018-2 i Haslev Svømmeklub.
Dato, tid og sted: torsdag den 01. marts 2018, kl. 18-21 i Haslev Bibliotek.
Deltagere: Jesper Kongstad, Knud Petersen, Allan Tirsgaard Larsen, Claus Egholm Sørensen, Susanne Schultz, Ida
Kröll Mortensen, Anette Melgaard
Afbud: 1: Konstituering af bestyrelsen
Næstformand
Sekretær
Øvrige medlemmer

Velkommen til de 2 nye bestyrelses medlemmer
Ida K Mortensen med fokus på svømmeskolen og Anette
Melgaard med fokus på K-afd.
Susanne schultz fortsætter som sekretær
Knud Petersen fortsætter som næstformand
Kirsten Vej fortsætter med regnskabsassistance
Jørgen Essendrop, It, klubmondul og hjemmeside

2: Fordeling af ansvarsområder
Svømmeskolen
Konkurrenceafdelingen

Konkurrence afdeling.
Kommer tilbage med ansvarsfordeling og bliver efterfølgende
opdateret på klub modul.
Svømmeskolen:
Susanne, forældrekontakt, klubmails, holdlister, holdflytninger og
udmeldinger, oprykning til T-holdet, Aqua Camp og sekretær.
Ida, Ventelister, holdbeskrivelser, FB, Instagram,
Instruktørbeklædning, og oprykning til T-holdet
Knud, Leder af svømmeskolen. Instruktørkorpset, børneattester,
uddannelse, sikkerhed, forsikringer, halplan,
undervisningsmaterialer, livredning, budgetansvarlig, kommunale
tilskud, booking af kommunale lokaler og diverse ansøgninger.

3: Referat sidste møde, bemærkninger

Bestyrelsen har godkendt regnskabet samt budget på mødet den
4/1-2018 og regnskab efterfølgende fremsendt til revisoren.

4: Meddelelser fra:
a. Formanden
i. General forsamling 2018
- Opfølgning
- Haslev Svømmeklub email –
ansvarshavende for fordeling

De input der kom ind, bliver videre behandlet.
Familie rabat, annoncering af ledige pladser på diverse
svømmehold. Svømmeklubben tager action.
Bekymring omkring babyholdets vand temperatur.
Svømmeklubbens Email har Susanne ansvar for fordeling til
relevante medlemmer af bestyrelse mm.

ii. Udvalgsmøder 2018

Svømmeskolen og K-afd. holder selv små udvalgsmøder og
informere bestyrelsen herom

iii. Netværksmøde for formænd i DSU

2 gange om året bliver der afholdt møde, Hvor man informere
hinanden om diverse ting der sker i klubberne. Et emne bliver
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bragt op og talt om.
b. K-Udvalget

K-afd. Er startet godt op efter juleferien. Et par stævner er det
blevet til. Ekstra træning i vinterferie da der var plads i
svømmehallen.
Nye svømmere til T-holdet /K-holdet skal informere omkring
økonomien og hvad det indebærer at rykke op. Annette vil
komme med et forslag til et skriv til hjemmesiden.
Evt. en T-hold prøve dag kan blive afholdt den 7 april,
svømmeklubben kommer tilbage med evt. svømmere til dagen.
Der bliver opdateret en kalender med de forskellige
arrangementer der kommer fremad rettet.
Talentudviklings samarbejdes møde bliver holdt i Køge.

i. Generelt
c. Svømmeskolen

Folkeoplysningsudvalget i Faxe kommune, her er Susanne valgt
ind som repræsentant for svømmeklubben.
Bookede næste sæson. Vi forsøger at få nogle ”skæve børn” ind til
svømning i den ekstratid vi har fået, vi vil gerne rumme flere børn.
Svømmeklubben.
Der orienteres at vi ansøger om udvidelse af hal tiderne tidspunkt
og uge dage er endnu ikke fastlagt.

i. Generelt
ii. Svømmecamp 2018

Susanne og Ida er tovholdere. Forslag og budget bliver udformet
og orienteret til bestyrelse.

iii. Foreningsudviklingskursus

Svømmeklubben kommer tilbage med et oplæg til næste
bestyrelsesmøde

d. Øvrige afd.
i. Aktivitetsudvalget

Ingen bemærkninger

ii. Open Water

Ingen kommentarer

5: Indkomne sager/ overført fra forrige
bestyrelsesmøde
a. Fastsættelse af kontingent for 2018

Kontingentet bliver ikke ændret i 2018.

(jfr § 04 i vedtægter)
b. Forretningsorden, gennemgang og
fastsættelse

Er uændret. JK opdaterer med ny dato. Bilag med takster
vedlægges

c. Annoncering i Haslev Posten Fordelingsnøgle

5 helsides annoncer tildelt og en fast pris hvis vi vil have mere.
2.400 kr.
2 til Aquacamp – 1 til tak for sponsorerne - 2 til svømmeskole
sæsonstart.
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6: Løbende sager

-

a. Rettelser til:
i. Hjemmeside
1. Status svømmeskole
2. Status K-Afd

- Svømmeskole er på plads
- K-afd. kommer tilbage

ii. Kalender / Årshjul

k-afd. kommer tilbage med deres årshjul, Annette tager sig af det.
Knud udarbejder for svømmeklub og præsenterer JK

iii.
7: Orientering om regnskab og
budgetopfølgning:
a. Orientering fra Kassereren

Status på regnskabet. Omkring påske vil alt blive opdateret

b. Tilskud fra Faxe Kommune

Der er indsendt anmodning om 65.000 kr. til uddannelse.

c.
8: Punkter til næste bestyrelsesmøde.

a.
9: Fastlæggelse af dato for kommende
bestyrelsesmøder
a. Ordinære bestyrelsesmøder:

Aqua Camp, familie rabatter, babysvøm og vandtemperaturen.
Halplan, annoncering af ledige pladser

5 april 2018 kl. 18.00 på Haslev Bibliotek mødelokale 2.

b.
10: Eventuelt:

Har vi evt. en procedure der håndtere børn der har nogle
udfordringer.
Annette kontakter familiecenteret for mere info.
Hvad rettigheder har vi til at tage billeder i svømmehallen og
sætte på FB

11: Gennemgang af referat

Udarbejdet af Susanne Schultz
Gennemgået af Jesper

a. -
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