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Referat bestyrelsesmøde 2019-05 i Haslev Svømmeklub. 
 
Dato, tid og sted: mandag den 21. august 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 
 

1: Referat sidste møde, bemærkninger  Intet at bemærke. Ref. godkendt 
 

2: Meddelelser fra:   

a. Formanden  
 

i. Opfølgningsmøde med svømmehal den 
9. september kl 19:00 
 

Susanne og Jesper er indkaldt til opsamlingsmøde. Anette og 
Susanne deltager. 

ii. Møde med Haslev Hallerne 12. august 
- Deltagere JK/AT 
 

Strategiske tanker om en ny svømmehal som selvejende 
institution. Hallerne vil gerne have input. 

iii. Mål og fremtiden for klubben  
- Planlægning for 22. september 
 

Pga. af bestyrelsens konstellation, med så mange på valg til 
kommende generalforsamling venter vi med strategidagen. Her 
må dem der er på valg tilkendegive om man fortsat er 
interesseret i at deltage i bestyrelsesarbejde.  
Der afholdes møde i svømmeskoleudvalget så vi kan fordele 
arbejdsopgaverne. 
Der er stadig ’brainstormingdag’ 22. september fra Kl. 1000-1300 
på Sønderskovgård. 
 

iv. Møde i K-udvalg ML/CES/AT/JK 14. 
august 
- Kontrakt og lønforhold 
- Fremtidig budgettering 
- Opdatering af afregninger 
 

Mødet gik rigtig godt. Der er afklaring på alle punkter og alle 
misforståelser er der styr på.  
Som udgangspunkt mangler der ikke trænere på K og T. Der 
gælder de samme regler for dokumentation som i svømmeskolen. 
Mick varetager opgaverne i K-afdelingen i forhold til bestyrelsen. 
Dette er meldt ud til trænerne.  
 

v. Booking af lokaler for ’andre’ events 
 

Vi har nu en nøglebrik, der kan bruges fremadrettet, JK 
vedligeholder kontakt til kommune vedr. brug og adgang. 
 

b. K-Udvalget  
 

i. Generelt 
 

 

ii. Træner situation  
- Emmely kursus 
- Kristian tilbage 
- Efterår / rest af sæson? 
 

Kristian stopper pr. 1/11—2019 
Emmely har sit trænerkursus i januar 2020 
Mick følger op med John omkring konstellation af de 3 trænere 
fremadrettet. 

iii. Official status 
 

Gitte Shilling varetager hverv og godt i gang med at ’book’ til 
stævner samt få tilmeldt til moduler. 
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iv. FaceBook gruppe 
- Oprydning 
 

Det blev gjort i weekenden. Lone er fortsat adm. 

c. Svømmeskolen 
 

 

i. Generelt 
 

 

ii. Sæsonstart 2019/20 
- Opfølgning instruktørmøde 
- Tilmeldinger 
- Rokering af halplan 
 

Det var rigtig godt inspirationsmøde og undervisningen fortsættes 
i samme stil med John og Michael. Næste dag er i svømmehallen 
Se mere under økonomi 

iii. Instruktør status 
- Kursus for nye instruktører 
 

Just tilmeldes grundkursus i 2019 

iv. AquaCamp 2019 
- Opfølgning 
 

Det gik godt. Der var 44 betalende børn. 
Enighed om ny camp i 2020 – evt. tidspunkt på sommer flyttes. 

v.   

vi. Holdbeskrivelser (LLT) 
- Status 
 

Intet at bemærke 

d. Øvrige afd. 
 

 

i. Aktivitetsudvalget 
 

- 

ii. Livredning 
- Status fra JE (JK) 
- Ny leder af livredning efter 
indeværende sæson 
 

Alle vores instruktører er bestået og alle er klar til nye sæson. 
Susanne har et ønske om livredder dommer kursus samt 
fremadrettet overtage klubbens livredning træning. 

iii. Sponsor 
- Status 
- Reklame /annoncering 
- Sponsorater 
 

Der er kommet styr på sponsorudvalget og vi arbejder videre med 
ønskelisten. 
De sidste sponsorkontrakter jages der betaling på. 

iv.   

3: Indkomne sager/ overført fra forrige 
bestyrelsesmøde 

 

a. Triatlon 29/5  
- Opfølgning 
 

Der blev delt flyers ud og bemærket mange potentielle emner. 

b. Oprettelse af Masters hold  
- Opfølgning 
 

Der er 10 tilmeldte. Lørdag morgen kl 8.45 – 10.00 

c. Materiale rum  
- Opfølgning 
 

Sarah Kongstad sørger for oprydning. Øvrige klubber orienteres 
omkring den ny sæson ved møde med udvalget i svømmehallen 
9/9 

d. Store Svømme Dag 
 

Vi deltager kun som banetæller ved direkte invitation. 
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4: Løbende sager 
 

- 

a. Rettelser til: - 

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

 

- 

ii. Kalender / Årshjul 
 

- 

iii.   

5: Orientering om regnskab og 
budgetopfølgning: 

 

a. Regnskab 2019 - status Vi skal være opmærksomme på følgende i svømmeskolen: Der er 
ikke lige så mange tilmeldte medlemmer som sidste år, på 
nuværende tidspunkt. Der plejer at komme 60-80 ældre der på 
nuværende tidspunkt ikke er i systemet. I forhold til sidste år 
mangler rundt regner 100 medlemmer. Vi har utrolig mange 
begynderhold, vi har aldrig haft så mange begyndere! 
Hvor der er under 8 på holdet, lukkes holdet og flyttes til andre 
hold.  
 
Vi skal fortsat være obs. på budgettet.  
 
Susanne vil gerne på livredder /dommer kursus så vi er 
fremtidssikret. Der er paragraf 18 midler vi måske kan søge. 
Emmely skal på kursus i januar og Kristians sidste modul er også 
gennemført. Der vil blive mindre indtjening på livredning pga. 
svømmehallens kursus.  
 
Det halter også lidt efter i K-afdelingen, men det ser fornuftig ud. 
Der er brugt ekstra lønninger på instruktørerne og derved 
kommer vi ud med et højere underskud. 
 
Regnskabet opdateres uge 41 eller op til næste bestyrelses møde. 
 

b. Procedurer 
- Øvrigt 

Vi noterer alle henvendelser, arbejdsopgaver i hal, administrativt 
arbejde i kommende sæson i svømmeskolen, så vi ved om der skal 
flere eller færre ressourcer til fremadrettet og med henblik på 
korrekt budgetlægning. 
 
Der er nyt budgetskema for events og kassereren foreslår at det 
skal indføres i kommende budgetår. En event skal dokumenteres 
af en fra bestyrelsen i rette afdeling. Alle udgifter skal 
dokumenteres af en overordnet, som ikke er den person der har 
haft udgiften.  
 

6: Punkter til næste bestyrelsesmøde.  
 

a. Nye punkter 
 

Fremsendes til formand og gerne løbende. 

7: Fastlæggelse af dato for kommende  
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bestyrelsesmøder 

a. Ordinære bestyrelsesmøder:  Næste møde onsdag den 9. okt. 2019; Sønderskovgård 

b. Generalforsamling: 
 

Februar 2020 

8: Eventuelt   

a.  
 

 

9: Gennemgang af referat 
 

Udarbejdet af Anette Melgaard 
 

 

24/08-2019 

Jesper Kongstad 


