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Referat bestyrelsesmøde 2018-6 i Haslev Svømmeklub. 
 
Dato, tid og sted: torsdag den 19. november 2018, kl. 18-22 på Sønderskovgård 
 
Deltagere: Jesper Kongstad, Allan Tirsgaard Larsen, Claus Egholm Sørensen, Susanne Schultz, Ida Kröll Mortensen, 
Anette Melgaard 
 
Afbud: Tage Lodstrup 
 

1: Referat sidste møde, bemærkninger   
Ingen bemærkninger 

2: Meddelelser fra:   

a. Formanden  
 

i. Nye medlemmer til bestyrelsen 
Bestyrelsesmedlem + Suppleant 
 

Vi vil sætte et opslag op i svømmeklubben samt sende pr email, 
og invitere til deltagelse i bestyrelsen.  
 

ii. Opfølgning på 
- Kulturnat 28/9 
- Den store svømmedag 7/10 
- Fælles depot, status 
 

Knap så stor succes som året før. Men hele kulturnatten var lidt 
tynd, så vi er med næste år og håber på at der bliver lidt flere i 
svømmehallen. Vi tænker over hvordan vi få flere mennesker i 
hallen.  
 
Store Svømmedag, Knap så mange svømmere i vandet som 
tidligere år og dermed mindre total distance. 
Feedback til svømmehallen er at aftalte positioner blev ændret og 
svømmeklubbens personer var dermed overflødige. Vi taler med 
halleder.  
 
Fælles depot, alle er med fra skolerne. Der bliver sendt en 
reminder ud om man har de materialer man skal bruge og evt. 
mangler så der kan bestilles op. 
 

iii. Mikrostævne 21/10 aflyst  
– næste? Tom C foreslår i foråret 
 

Aflyst, da der ikke var nok deltagere. Måske grundet datoen. Claus 
afstemmer med John hvilken ny dato i det nye år. måske sidst 
februar? 

iv. Haslev Vinter Cup 2019 
 

Den 12. januar. Indtægter og udgifter går via K- afdelingen.  
K-afd. er tovholder på dette stævne.  
Hallen er booket fra 07 – 16 inklusiv køkken på Sofiendalskolen 

 Optegning af antal i bassin for 
rapportering af vand belastning 
 

Vi er ved at finde en tablet løsning og rapportering på denne.  
Jesper taler med Kent omkring dette.  
 

b. K-Udvalget  
 

i. Generelt 
- Svømning ml jul og nytår 
- Træningslejr Sakskøbing 
 

K. afdeling har anmodet om ekstra tid, ml jul og nytår, fredag 
28/12 kl 10-12 og lørdag 29/12 kl 10-1230 
 
Egenbetaling på 500kr - DGI har sponseret til denne event.  
 

ii. Status lørdags ekstra hold Junior – 
gratis  

Vi har inviteret ca. 5 svømmere fra svømmeskolen på prøve på 
 T-holdet, 3 gange i december. Gratis junior hold er droppet PT 
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iii. Status prøve til T-hold 
 

Se ovenstående punkt 

iv. Official ansvarlig 
 

Der er kommet flere nye forældre til og dermed behov for official 
uddannelse  
Vi har behov for en der tager sig af dette punkt. JK taler med 
mulige emner. 
 

c. Svømmeskolen 
 

 

i. Generelt 
- Nye aktiviteter f.eks træner kursus m 
DSU 
- Hal plan 2019-20 
- Indmeldelse data næste sæson 

Vi fortsætter med kursus også til trænerne.  
 
Vi ændrer halplanen så vi først skal starter kl. 15.30 samt det skal 
vurderes om k-afd. skal have mere tid - dialog med K-afd. så vores 
januar hal-plan kan gennemføres  
 
Vi skal være bedre til at informere med de muligheder vi har – der 
forventes tilføjelse i tilmelding. 
 

ii. Opfølgning 
Hjælpe instruktør kursus 13. oktober 
starter kl. 09.00 og slutter kl. 15.00, (fra 
13.30 – 15.00, svømmehal ) 
 

Kurset gik godt … kun 1 af hjælpe instruktørerne havde meldt 
afbud. DSU gjorde det supert, vi gennemgik ’God undervisning, 
Planlægning og aktiviteter’.  
Og et meget vigtigt emne for os: Formidling og kommunikation 
med børn, samt børns fysiske, psykologiske og sociale udvikling. 
I svømmehallen afprøvede vi forskellige aktiviteter, for at få lidt 
inspiration til den daglige svømmetid.  
- Næste kursus bliver holdt den 26 januar 2019 med DSU. Dette 
kursus bliver holdt for Instruktørerne, da mange af os ikke har 
fået inspirations kursus siden vi blev udlært  

iii. Status; Trænings tøj 
 

Alt er okey og alle trænere nu klædt i nyt tøj  

iv. Annonce, vi søger flere instruktører og 
hjælpe trænere? 
- Nye instruktører uerfarne 
- Børn der kræver megen 
opmærksomhed 
 

Vi har instruktører og hjælpetrænere nok lige PT  
 
Udfordring er enkelte børn der forstyrrer undervisning af den ene 
eller anden grund. Vi har i flere tilfælde gjort forældre 
opmærksom hvor vi fandt det rimeligt – dialog både verbalt og på 
skrift.  
I hvert tilfælde bliver der taget hånd om hændelse af flere 
trænere og hvor behov involveres formanden. 
% del af hændelser er meget lille i forhold til antal svømmere der 
modtager undervisning. Som udgangspunkt er klubben 
undervisende og ikke opdragende – dette er også i tråd med 
klubbens profil. 

v. Blokerede hold før opstart Vi skal tale med Jørgen om at vi skal have åbnet holdene op så 
ikke kun de lokale kan booke ind men også dem ude fra – på de 
voksnes motion hold.  
 

d. Øvrige afd. 
 

 

i. Aktivitetsudvalget Det kører bare …  de er altid med når der er en event.  



 

Side 3 af 4 

H A       L E V
V Ø M M E K LU B H

S

 

ii. Open Water 
 

Ingen kommentere og bemærkninger 

iii. Livredning 
 

Prisen på livredning tilpasset.  

 Sponsor 
 

Allan er bestyrelsens link til sponsor udvalget. Aktiviteter skal 
aftales med svømmeskolens leder eller k- afd. leder.  
Lone og Thomas Flytkjær – Hansen tager opgaven om at fordele 
sponsorer til svømmere til sponsorsvømning  
 

3: Indkomne sager/ overført fra forrige 
bestyrelsesmøde 

 

a. Peter Erkmann – foreningsudvikling og 

sponser kontrakter 

Ingen kommentarer 

b. Opfølgning Foreningernes dag 2. sep 
11-15 
 

Det var godt at være til stede, der var ikke så mange henvendelser 
vedr. nye svømmere men vi fik et par henvendelser til frivillige 
svømmeinstruktører. Vi overvejer om vi skal være der næste år. 
 

c. Status materialer i svømmehal for 
generelt brug af alle klubber 
 

Se tidligere punkt 

4: Løbende sager 
 

- 

a. Rettelser til: - 

i. Hjemmeside 
1. Status svømmeskole 
2. Status K-Afd 

 

- 

ii. Kalender / Årshjul 
 

 

iii. Julegaver instruktører 
 

Annette køber gavekort til alle instruktører og hjælpeinstruktører  

5: Orientering om regnskab og 
budgetopfølgning: 

 

a. Orientering fra Kassereren  Status 2018 regnskab, budgettet ser ud til at holde. 

b. Budget for 2019 1. Version af budget for 2019 er igangsat – hhv. 
svømmeskolen og K-afdelingen skal komme med input til 
budget. 

2. Budget fremlægges på næste bestyrelsesmøde inden 
generalforsamlingen i februar 

c. Lønafregning / papir el elektronisk Pt. Er det ikke muligt at Klubmodul kan helt bruges som vi ønsker 
et system. Derfor undersøges mulighederne med Klubmodul 

d. Løn afregning diverse positioner Er igangsat, bliver senest godtgjort 15/12 

e. Refundering af kontingent Princip følger klubbens vejledning, ved stop inden 1/10 
refunderes – derefter ingen refusion 

f. Tilskud kommune 2018 (og 2019) Anmodning om Tilskud skal uploades senest 1/12 på 
foreningsportal – 1. runde for 2019 skal uploades den 15/12/18 

g.   
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6: Punkter til næste bestyrelsesmøde.  
 

a.   

7: Fastlæggelse af dato for kommende 
bestyrelsesmøder 

 

a. Ordinære bestyrelsesmøder:  Mandag den 7. januar, Sønderskovgård 

b. General forsamling 2019 
 

Tirsdag den 5.2 2019 – bibliotekets lokaler.  

8: Eventuelt   

a.   

9: Gennemgang af referat 
 

Udarbejdet af sekretæren 
 

 

27/11-2018  

Jesper Kongstad 


