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Referat bestyrelsesmøde 2019-2 i Haslev Svømmeklub. 
 
Dato, tid og sted: mandag den 25. februar 2019, kl. 18-21 på Sønderskovgård.  
 
Deltagere: Jesper Kongstad, Allan Tirsgaard Larsen, Susanne Schultz, Anette Melgaard, Linda Lund Tietze, Mick 
Larsen. 
 
Afbud: Claus Egholm Sørensen, Henning Thøfner, Lone Flytkjær. 
 

1: Konstituering af bestyrelsen 
 

Jesper Kongstad; Formand 
Claus Sørensen; Næstformand 
Susanne Schultz; Svømmeskoleleder 
Allan Tirsgaard; Kasserer 
Anette Melgaard; svømmeskole 
Nye bestyrelsesmedlemmer: 
Linda Lund Tietze; svømmeskolen 
Mick Larsen; K. afd.  
Henning Thøfner Suppleant 
Lone Flytkjær Suppleant 

2: Fordeling af ansvarsområder 
Svømmeskolen 
Konkurrenceafdelingen 

Foregår i udvalgsmøder inden udgangen af marts 
Jørgen Essendrop er ansvarlig for livredning og klubmodul 

   

3: Referat sidste møde, bemærkninger  Intet at bemærke. 
 

4: Meddelelser fra:   
 

a. Formanden  
 

i. General forsamling 2019 
- Opfølgning 
 

Vi kunne godt tænke os flere deltagere til GF. Hvad med 
tilmelding? Kunne det gøre en forskel?  Til næste år skal vi have 
flere til at tilmelde sig. Hvordan gør vi det? 
Vi vil opfordre instruktører til at deltage. 
Vi er den største forening i Faxe kommune og medlemstal 
Nov/Dec tages der stilling til GF 

ii. Udvalgsmøder 2019 
 

Vi begrænser mængden af best. Møder og afholder i stedet 
udvalgsmøder som sponsorudvalget, aktivitetsudvalget, livredning 
svømmeskoleudvalget og instruktør uddannelse 

iii. Information fra DSU & DGI 
 

Vi får rigtig mange tilbud om kurser og vi anbefaler Mick og Linda 
at melde sig til nyhedsbreve. 

iv. Halplan 2019/20 
 

Halplan lavet og fremsendt til godkendelse i Kommunen, Små 
ændringer da vi først starter op om mandagen kl. 15.30 i begge 
bassiner, onsdag starter vi først kl. 15.30 i det store bassin.  
Vi har søgt om mere vand tid til K- afd. fredag fra 16.30-18.00  

b. K-Udvalget Kristian skal ud og rejse i 3 mdr. Fra 1 april 2019. Der diskuteres 
muligheder for andre instruktører. 
LM i Ikast og kostforedrag i marts. 
Klubmesterskab 30/3-19 

i. Generelt 
 

Træningslejr i 2019 og aldersinddelt træningslejr blev diskuteret. 
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ii.   

c. Svømmeskolen 
 

Klubmester den 30/3-19  
Distance svøm, Distance svøm april 8,10,13 
Diplomer og tællepapir ved Jørgen E. 
K-afd. skal hjælpe med tælling af baner. Mick taler med John. 
Ny mobil  31624690 og ny mail adresse 
svoem@haslevsvoemmeklub.dk  

i. Generelt 
 

Halplan lavet, ændringer af hold navne, så det er mere 
overskueligt for nye medlemmer. Indsat instruktører, de får en 
kopi til godkendelse af de hold de er sat på. Skal godkendes inden 
Maj. Med forbehold for ændringer pga. skoleskema. 
Børneattester er lavet på alle. Der er kommet en del 
godkendelser. Attester opbevares i e-boks.  
 
Svømmeskolen forlænger sæson i det lille bassin til onsdag 29.5 
pga. aflysninger og stævner.  
Der er mulighed for voksensvømning på udvalgte dage. Info 
følger. 

ii. Aqua camp 2019 
 

Er sat som event på web. Instruktører fundet, foreløbig aktivitets- 
plan lavet. Budget er lavet og fremsendt til kassere.  
50 børn og prisen er ændret til 650,- 
Alderen er 7-12 år, de skal kunne svømme, som minimum med 
bælte. 
Vi er også med i Faxe kommunes sommerskolebrochure og 
annoncer i Faxe posten. 

iii.   

d. Øvrige afd. 
 

 

i. Aktivitetsudvalget 
 

Intet at bemærke 

ii. Livredning 
 

Der er kurser og prøver i maj 

5: Indkomne sager/ overført fra forrige 
bestyrelsesmøde 

Intet at bemærke 

a. Fastsættelse af kontingent for 2019 (jfr. 

§ 04 i vedtægter) 

Pga. forslag til forlængelse af sæson, kommer der et oplæg. 
Senest 1 apr. 2019 både svømmeskole og K-afd.  

b. Forretningsorden, gennemgang og 

fastsættelse 

Vi arbejder på at tilpasse enkelte punkter og de fremlægges til 
godkendelse på næste møde. 
Allan følger op på status. 
Allan og Susanne følger op på adm. Gebyr ved afmelding. 

c. Annoncering i Haslev Posten - 

Fordelingsnøgle 

Annoncer EDC 
1 stk. Sponsor et stk. 1/1 side 
2 stk. annoncer Aqua Camp 
2 stk. ledige pladser (forventet annoncering ved ny sæson) 

6: Løbende sager 
 

- 

a. Rettelser til: - 

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

Jørgen er i gang med tilpasninger for hjemmesiden. Klubmodul 
opgraderer siden til mere ’tidssvarende’.  

mailto:svoem@haslevsvoemmeklub.dk


 

Side 3 af 3 

H A       L E V
V Ø M M E K LU B H

S

 

ii. Kalender / Årshjul 
 

Se pkt. 8.a 

iii.   

7: Orientering om regnskab og 
budgetopfølgning: 

 

a. Orientering fra Kassereren  De forskellige løntrin kræver forskellige kurser. Det bliver der fulgt 
op på til næste møde. 
Lokaleleje skal der søges en anden pulje – træningslejr, yoga og 
lign. 

b. Tilskud fra Faxe Kommune 55% på kurser og 30% på  
materiale 

c.  Fordelingsnøgle mellem svømmeskole og K-afd. diskuteres. 
Løse ender skal fastlægges 
Jesper, Allan, Mick og Claus skal diskutere diverse omkostninger 
senest ultimo marts. 

8: Punkter til næste bestyrelsesmøde. Opfølgning på ovenstående 
 
 

a. HS ’Katalog’ 
 

Jesper er tovholder for opbygningen af beskrivelser af aktiviteter 
og procedurer.  
Herunder årshjul og økonomi.  

9: Fastlæggelse af dato for kommende 
bestyrelsesmøder 

 

a. Ordinære bestyrelsesmøder:  3. april 2019 Kl. 18:00; Sønderskovgård 

b.  -  

10: Gennemgang af referat Udarbejdet af Anette Melgaard / Jesper Kongstad 
 

11: Eventuelt: 
 

 

a. - - 
 

 


