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Referat af bestyrelsesmøde 2020-01 i Haslev Svømmeklub. 
 
Dato, tid og sted: torsdag den 16. januar 2020, kl. 18-21 på Kultunariet, lokale 5. 
 
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. 
 

2: Meddelelser fra:   

a. Formanden  
 

i. Formandsmøde DSU 13/01-20 
 

Møde i Dragør Svømmeklub. Kun to andre svømmeklubber 
deltog. Fin fortælling om opbygningen af ny svømmehal og 
genopstart af Dragør Svømmeklub. 6x2.5m baner, lille bassin og 
varmt vands bassin. Stor, lys og enkel bygning.  
Jesper har spurgt Lene Madegaard om flere deltagere f.eks. med 
næstformand. Næste møde er i sep. 2020. 
 

ii. Foreningsudviklingskursus Faxe 
Kommune 
Del I & II 
 

1. feb. 2020; Del II. Susanne, Mick, Jesper, Allan, Dan og Henrik 
Hansen deltager.  Meget brugbart og interessant. 
Også interessant behandling omkring sponsorarbejde.  
Kommunen har bevilget et særskilt foreningsudviklingsbesøg af 
Peter Erkmann 
 

iii. Kursusplan fra DSU rundsendt 
 

Jesper fortsætter med at rundsende kursusplanen. Der blev gjort 
opmærksom på at kursus mulighed også gælder for bestyrelsen. 
 

iv. Aktivitetsplan for 1H 2020 
 

Vi bliver nødt til at opdatere vores kalender på hjemmesiden, så 
man kan se hvad der sker i klubben. Der bliver taget videre action 
ret efter generalforsamling 2020. 
 

v. Adgang til svømmehal  
 

Svømmehallens leder har gjort opmærksom på gældende regler 
for brug af de til klubben udleverede nøgler. 
 
Der er udført oversigt over alle udleverede nøgler der vil blive lagt 
som oversigt i KlubModul. 
 

 Oplæg til ny bestyrelsesstruktur og 
forretningsudvalg 
 

Der er til siddende bestyrelse forelagt oplæg til nye vedtægter og 
ny bestyrelsesstruktur. Bestyrelsen er enige i forslag der 
fremlægges på 2020 ordinær generalforsamling.  
 

vi. Generalforsamling 
- Annoncering 
- Praktisk 
- Input til beretning for 2019 
 

Forslag til nye vedtægter kan tilgås via hjemmesiden ugen optil 
GF. 
Der er annonceret på svømmeklubbens opslagstavler i 
svømmehallen, på svømmehallens monitorer, udsendt email til 
medlemmer samt på hjemmeside.  Der sendes ny mail + sms op til 
GF. 
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Lokale er booket 
Der skal sendes input til Jesper i weekend 18/19-2020 
Halplan sendes til Jesper ASAP for booking af hal tid for sæson 
2020/21. 
 

b. K-Udvalget  
 

i. Status Vintercup 2020 
 

Endnu engang et afviklet stævne ud over alle forventninger. 
JK opdaterer drejebog; af bemærkninger er:  
Ind-svømningen skal fordeles til næste år.  
Ingen brug af udstyr under ind-svømning da mange svømmere. 
El-Tid var supergodt og kommet for at blive. 
Stævnets antal deltagere må ikke blive større – enkelte klubber 
opfordrede forældre til ikke at være tilskuere for at begrænse 
antal. 
 
Allan afklarer fakturering til deltagende klubber med Tom.  
Det har været et super samarbejde med svømmehallen både 
fredag og lørdag. 
 

ii. Generelt 
 

Trænersituation er uændret indeværende sæson. Næste stævne 
er LM i Ikast. 
 

iii. Kommende stævner og træningslejre 
 

Der er tre der ikke har kvalificeret sig endnu.  
Efter GF opdateres ny kalender til K-afdelingen. Dette efter ønske 
fra forældregruppen. 
Der er ingen planlagte træningslejre i foråret.  
 

iv.  
 

 

c. Svømmeskolen 
 

 

i. Generelt 
 

Susanne var til effektiv FB/SoMe seminar i går. Det er så vigtigt, at 
vi lærer at kommunikerer udadtil. Vi skal også blive bedre til at 
reklamere om os selv.  
Der er AquaCamp 2020.  
Susanne stopper som instruktør og prioriterer sin tid som 
Svømmeskoleleder. 
Der skal være MUsamtaler med alle instruktørerne og 
hjælpetrænere. Dette er midt feb.  
I næste sæson udgår hjælpeinstruktør, når der er forældre i 
vandet. Dette er en besparelse. 
 

ii. Master Vi prøver at samle svømmere til Masters DM 
 

iii.   

d. Øvrige afd. 
 

 

i. Aktivitetsudvalget 
- Status 

Godt resultat til Vintercup. Der er tjent næsten 4.000,- 
Der er indkøbt spande og kurve. 
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ii. Livredning 
- Status  

Susanne følger PT Jørgen. 

iii. Sponsor 
- Status 
- Reklame /annoncering 
- Sponsorater 
 

Sponsorindtægter og søgninger gennemgået.  
Sponsor udvalg har fremsendt udkast til fokuseret og ny struktur 
af sponsorudvalg. Dette følges der op på efter 
foreningsudviklingsmøde. 
Der er ansøgt ved >10 fonde og virksomheder med forventning 
om svar i 1. kvartal. 
 

iv.   

3: Indkomne sager/ overført fra forrige 
bestyrelsesmøde 

 

a.   

b.   

c.   

4: Løbende sager 
 

- 

a. Rettelser til: - 

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

 

- 

ii. Kalender / Årshjul 
 

Dato for sponsorsvømning 2020 og klubmesterskab 2020 – Mick 
afklarer med K-afd. 
 

iii.   

5: Orientering om regnskab og 
budgetopfølgning: 

 

a. Regnskab 2019 - status Årsregnskabet er færdigbehandlet og underskrevet.  
Regnskabet gennemgået mundtligt.  
Skabelon for time- og kørselsafregning på hjemmeside tilrettes, så 
den passer til indberetningskrav.  
 

b. Budget 2020 
 

Det er godt gennemarbejdet materiale fra både K-afdeling og 
svømmeskole. 
Der er gode kommentarer fra begge afdelinger. Budgettet 
gennemgås mundtligt og gennemdiskuteres. Vi går efter et 
begrænset underskud i 2020. 
Budget 2020 fremlægges på GF. 
 

c.   

6: Punkter til næste bestyrelsesmøde.  
 

a.  
 

 

7: Fastlæggelse af dato for kommende 
bestyrelsesmøder 

 

a. Ordinære bestyrelsesmøder:   

b. Generalforsamling: 
 

4. februar 2020 Kl. 19:00 Biblioteket – Novellen – lokale 2. 
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8: Eventuelt   

a.  
 

 

9: Gennemgang af referat 
 

Udarbejdet af Anette Melgaard 
 

 

12/01-2020 

Jesper Kongstad 


