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Referat af Bestyrelsesmøde 2020-03 i 
Haslev Svømmeklub 

 
 Bestyrelsesmøde: 2020 - 03 

 
Dato, tid og sted: mandag den 14. april 2020, kl. 18-20, online via Teams.  
 
Deltagere: Allan Tirsgaard Larsen, Linda Lund Tietze, Mick Larsen, Karin Elbæk Nielsen, Susanne Schultz, 
John Olesen, Jesper Kongstad. 
 
Ikke deltaget:  
 

1: Referat sidste møde, 
bemærkninger 

Der var via mail fremkommet en del 
bemærkninger/spørgsmål til referatet fra Susanne. Disse var 
besvaret af Jesper via mail.  
Der var ingen yderligere bemærkninger til referatet, der er 
uploadet på svømmeklubbens hjemmeside. 
 

2: Meddelelser fra:   
 

a. Formanden  
 

i. Nedlukning af svømmeklub pga. 
Covid-19. Diverse udmeldinger og 
hvordan forholder vi os videre 
frem? 
 
- Start 10. maj eller general 
nedlukning 
- Klubmesterskab  
- Sponsorstævne 
- AquaCamp 
- Mikro stævner 
- andre 
 
- Kontingent tilbagebetaling til 
medlemmer? 
- Fastholdelse af trænerstab  
 
- Forholdsregler i svømmehal ved 
opstart 
 

Det er pt. uafklaret hvornår svømmehallen og 
svømmeklubben kan få lov at starte op igen. Vi håber på 10. 
maj. Bestyrelsens holdning er at tilbyde svømning når dette 
bliver muligt under de forholdsregler, der måtte være. 
Såfremt det er muligt, vil der være svømning indtil udgangen 
af maj for svømmeskolen og indtil sommerferien for 
konkurrenceafdelingen. 
Der er forespurgt hos Dansk Svømmeunion, der afventer 
udmeldinger fra regeringen. 
Der udsendes en mail til klubbens medlemmer om at HS 
desværre ikke ved hvornår vi kan komme i gang med 
svømningen igen. Susanne kontakter Jørgen E om dette. 
(Mail er sendt 15. april) 
 
Klubmesterskabet 2020 er aflyst. Vurderingen er at det ikke 
er hensigtsmæssigt at afholde det i efteråret, da 
klubmesterskabet også sigter på at få svømmeskolens elever 
med, og derfor er der behov for længere tids træning. Det 
vurderes om der skal afholdes et stævne for 
konkurrenceafdelingen for at svømmerne kan opnå officielle 
tider (kravtider). 
 
Sponsorstævnet skulle være afholdt i maj, det er foreløbig 
udskudt til efteråret. Bestyrelsen drøftede om det set i lyset 
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 af de svære økonomiske tider for de erhvervsdrivende giver 

mening at holde stævnet. Et alternativ kunne være at 
forsøge at få flere sponsoraftaler, der ikke var relateret til 
sponsorstævnet. Stævnet indbringer normalt 100-120.000 
kr. Bestyrelsen bad sponsorudvalget om at kigge på 
mulighederne. 
 
Aqua Camp 2020 er under planlægning, men det er uafklaret 
om den vil kunne gennemføres og under hvilke former. Der 
plejer at deltage 50 børn. Faxe kommune planlægger pt med 
sommeraktiviteter og Aqua camp er meldt ind til 
kommunens sommerkatalog.  Susanne kontakter Dansk 
Svømmeunion for deres holdning. 
 
Alle mikrostævner er pt aflyst. De vil blive genoptaget efter 
vurdering, når det bliver muligt. 
 
Tilmelding til næste sæson starter 1. maj for nuværende 
medlemmer, og 15. maj for nye medlemmer. Bestyrelsen 
besluttede en rabat på 100 kr. (svarende til den aftalte 
forhøjelse af kontingentet) til de nuværende medlemmer, 
som tilmelder sig sæson 2020/21 inden for de første 14 
dage. Dette skal ses som en slags kompensation for den 
mistede svømning i indeværende sæson. Der tilbydes ikke 
tilbagebetaling af kontingent pga. den aflyste svømning. 
 
Trænerstaben aflønnes ikke, når træning er aflyst. 
Bestyrelsen vil på næste møde forholde sig til om der skal 
tilbydes en mindre erkendtlighed. 
 
John og Susanne har hovedansvaret for de forholdsregler, 
der eventuelt skal indføres ved opstart af svømning.  
 
 

ii. Foreningsudvikling og 
udvalgsarbejde 2020 
- Besøg af Peter Erkmann maj/juni – 
hvilke forberedelse kan laves? 
- Hvornår? Efteråret? 
 

 
Møder med Peter Erkmann i foråret er udskudt til efteråret. 
Jesper har ansvaret for ny kontakt. 
 

iii.   

b. Forretningsudvalg  
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 i. Forretningsorden, gennemgang og 

fastsættelse. 
- Status 
 

Forretningsorden er vedtaget på møde 2020-02 og er 
uploadet på HS hjemmeside. 

ii. Ansættelse af ledere for K-afd. og S-
afd. 
- Status 
 

Kontrakter er udarbejdet og fremsendt. John og Susanne har 
ikke yderligere bemærkninger. 
Kontrakterne underskrives når det er muligt. 

c. Konkurrence-afdeling  
 

i. Generelt 
- Siden sidst 
- Det sker 
- Målsætningssamtaler med 
svømmere 

LM i Ikast i starten af marts var en stor succes 
svømmermæssigt, socialt og med god mediedækning. Der 
var rigtig god opbakning fra forældregruppen, og det havde 
været godt at have egen bus til transporten til og fra samt 
under stævnet. Der afventes et oplæg fra DGI om 
fremtidens LM. 
 
Der er under lockdown god kontakt til svømmerne via FB-
gruppe, og de opfordres til at holde sig i gang med andre 
aktiviteter. Ligeledes overvejes fælles online træning. Håbet 
er at kunne starte noget fælles udendørstræning, når det 
bliver tilladt at samles igen. Det overvejes om der kan 
tilbydes svømning for Konkurrenceafdelingen i 
sommerferien. John sender ønsker til Jesper, der kontakter 
kommunen. 
 
Målsætningsaftaler fra alle svømmere, disse følges op af 
samtaler, der holdes online eller via telefon. Ingen har meldt 
ud at de ønsker at stoppe. 
 
Træningslejr i uge 42 kan afmeldes uden beregning indtil 16 
uger før, og på det tidspunkt skal det overvejes om det 
vurderes muligt at gennemføre træningslejren. 
 
 

ii. Sponsorstævne 2020  
(Se 2i.) 
- Forberedelse status 
 

Thomas er ret langt med oprydning i databasen. Der er taget 
billeder af svømmerne, dog mangler et gruppebillede. 
 
Bestyrelsen opfordrer sponsorudvalget til at bruge tiden til 
at få mest muligt på plads, så sponsorstævnet hurtigt ville 
kunne igangsættes. Herunder opfordres det til at kigge på 
om databasen, som administrativ er tung, kan omlægges til 
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 noget mere enkelt og brugervenligt. John taler med Thomas 

og involverer derefter Allan. 
  

iii. Træner licens, nyt krav fra DSU 
 

Det er krav fra Dansk Svømmeunion at der til Danske 
Mesterskaber, Danske Årgangsmesterskaber mm. er tilmeldt 
mindst en træner med licens, for at klubben kan deltage 
med svømmere. Der kan søges en dispensation for det 
første år, og derefter kræver fortsat licens at man deltager 
mindst 16 timer pr år i specifikke aktiviteter under DSU. 
Der søges licens til John, Kristian og Michael.   John og Mick 
har ansvaret for dette. 

   

d. Svømmeskole-afdeling 
 

 

i. Generelt 
- Siden sidst 
- Det sker 

 Der er pt ingen svømning i svømmeskolen, men en del 
medlemmer og forældre kontakter Susanne for at høre, 
hvornår svømningen kan genoptages. 

ii. Instruktører og halplan 2020/21 
 

Susanne har haft samtaler med alle trænere og 
hjælpetrænere, og de fleste er glade for jobbet og vil gerne 
fortsætte dette. Nogle få stopper grundet skole og andre 
planer, men der er nok trænere og hjælpetrænere, herunder 
to på standby til hjælpetrænerjob. Tre er tilmeldt 
træneruddannelse i efteråret. 
 
Halplanen for sæson 2020/21 er lagt, og der sendes snart en 
mail ud til trænere/hjælpetræner med tilbud om hvilke hold, 
de kan få næste sæson. 
 
Crawl holdet torsdag aften (kl. 21-22) nedlægges og 
svømmerne henvises til tilsvarende hold onsdag aften. Dette 
skyldes, at instruktøren ønsker at stoppe, og der ikke er 
tilslutning nok til to hold. Haltiden kan anvendes til andre 
hold, ellers skal den afmeldes. 
 
Der efterlyses fortsat en instruktør til vandgymnastik 
torsdag formiddag. 
 
 

iii. Nye typer hold 
- Livrednings træning  
- Flygtninge kvinder 
- andre 
 

Der tilbydes to nye hold:  
Aqua Cross, som Linda vil stå for 
Surf og livredning (arbejdstitel) 
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 Et eventuelt hold for flygtninge kvinder afventer videre 

drøftelser med kommunen, hvilket er sat i bero pga. 
lockdown. 
 

iv. Klubmesterskab 2020 
(Se 2i.) 
 

Se punkt 2.a.i 

v. Aquacamp 2020 
(Se 2i.) 
 

Se punkt 2.a.i 

e. Sponsorudvalg  

i. Status igangværende ansøgninger 
op opnåede sponsorater 
 

Der ligger pt ansøgninger fra sponsorudvalget ved Nordea 
Fondet og Fonden Dansk Bank. 
 
Banetovene er meget slidte, og det overvejes at indkøbe nye 
tove samt nogle slisker til optagning/ilægning, da det er ved 
dette, at slidtagen primært kommer. Eventuelt indkøbes kun 
to nye banetove, der bruges til reparation af de 
eksisterende. Banetovene kan indkøbes i den ramme på op 
til 50.000 kr., hvor kommunen refunderer 100% af udgiften, 
såfremt det indkøbte også kan anvendes af svømmehallens 
øvrige brugere. Desuden overvejes nye vendeflag da EDC 
ikke længere er sponsor for HS. John og Susanne er ansvarlig 
for indkøb, de kan beslutte indkøb op til 15000 kr. indenfor 
budget. 
 
Susanne har fået et tilbud på reparation af vogne til 
banetove (nye hjul) på 3000 kr. Dette igangsættes. 
 
 

ii. - Besøg af Peter Erkmann marts 
(Se 2i.) 
 

Se punkt 2.a.ii 

iii. Udvalgets medlemmer 2020 
 

Dan Hansen, Henrik , andre ? 
 
Der har været mailkorrespondance, hvor Dan søgte afklaring 
på sponsorudvalgets mandat til indkøb og forankring i 
bestyrelsen. 
Sponsorudvalget er support til konkurrenceafdelingen og 
svømmeskolen og således forankret om mod John og 
Susanne, der kan godkende indkøb op til 15.000 kr. Ved 
større indkøb skal bestyrelsen godkende. 
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 Der erindres om at der er krav til dokumentation for indkøb, 

når fonde, kommunen etc. skal godkende udgifter. 

iv. Opfølgningsmøde for kommende 
opgaver. Maj ? 
 

Der afholdes et opfølgende møde med sponsorudvalget, når 
det er muligt, eventuelt on-line. 
 

f. Aktivitetsudvalg 
 

 

i. -  
 

Intet at bemærke 

g. Livredning 
 

 

i. Livredning som ’aktivitet’ i 
kommende sæson 
 

Susanne arbejder på et nyt hold med arbejdstitlen Surf og 
Livredning, se punkt 2.d.iii 
Jesper orienterede om at DGI tilbyder et koncept Aqua Safe. 

ii. Livredningsprøver 2020/21 
 

Jørgen E har forespurgt svømmeunionen, der pt venter 
officielle udmeldinger på genåbning. 
 
Linda sender en mail til skolerne om vi afventer genåbning 
før livredderprøver til skolernes svømmelærere kan tilbydes. 

h. IT / Hjemmeside  

i. Opdatering af hjemmeside 
- Forside tiltag 
 

Susanne har forslag til ændringer af billeder på 
hjemmesiden. 
Vedtægter, referater og forretningsorden er uploadet. 

ii. Status: 
- svømmeskole 
- Status K-Afd 
- øvrige sider 
 

Alle i bestyrelsen samt John og Susanne skal tage ansvar for, 
hvornår noget med fordel kan opdateres på hjemmesiden. 
Det nye logo skal ændres af Klubmodul, hvilket 
tilsyneladende er en større proces. 
 
Det opfordres til at også andre aktiviteter, f.eks. dry-land 
træning oprettes som hold med tilmelding (ingen betaling), 
da det dermed bliver lettere at trække statistikker over 
deltagelse til indberetning. 
 

iii. Kalender 
 

Opfordring at bruge kalenderen mere. John vil indtænke 
dette mere fra næste sæson. 
  

   

3: Indkomne sager/ overført fra 
forrige bestyrelsesmøde 

 

a. Udviklingspuljen 
- Meddelelse fra kommune vedr. 
overflytning til anlægspulje 
- Aktivitetstime- og Lokaletilskud 

Se ovenfor, 2.e.i 
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b. Samarbejdsmøde m. svømmehal 9. 
marts 
- Opfølgning fra møde 
 

Susanne deltog i mødet. En ny svømmehal er pt ikke 
besluttet, men der gøres en del overvejelser. 
 
Afregninger fra foreninger vedr. materialer skal fremsendes 
til svømmehallen, men ikke hvis kommunen har dækket 
dette 100%. 
 
Depotrummet, hvor klubberne opbevarer 
svømmematerialer, er meget fyldt og Kent overvejer 
mulighed for opbevaring af materialer andetsteds. 
 
Kent præciserede at det først er tilladt at møde 15 minutter 
før svømning, når svømmehallen åbner. Hvis personalet 
mod forventning ikke skulle være til stede, er det ok, at 
trænerne selv lukker dørene op. 
 
Der er planlagt Store Svømmedag 4. oktober 2020.  
 
Omkring kaffearrangement afventes en tilbagemelding fra 
Kent. Svømmehallen skal sende svømmeklubben faktura på 
aftalt pris. 

c. Tøjordning svømmeklub 
- Status 
 

Der er modtaget et fornuftigt tilbud vedr. tøjordning, og 
dette forventes på plads snarest. Det vil være en ordentlig 
kvalitet og samme farver som hidtil.  Jesper har ansvaret for 
aftalen. Der modtages vareprøver, og John bedes give en 
tilbagemelding på om det er ok. 
 

d. Eboks – børneattester Susanne får adgang til svømmeklubbens e-boks med henblik 
på at modtage børneattester via denne. Allan igangsætter. 
 
John oplyste at der kan være krav om børneattester på de 
forældre, der hjælper som officials, med kørsel og lignende. 
Allan undersøger regler og vender tilbage. 

4: Løbende sager 
 

 

a. GDPR 
- E-mail kontoer 
 

Følgende email-konti eksisterer under 
@haslevsvoemmeklub.dk: 
 
formand@ 
kasserer@ 
svoem@ 
sponsor@ 



  

Side 8 af 9 

 

Referat af Bestyrelsesmøde 2020-03 i 
Haslev Svømmeklub 

 
  

Følgende overvejes, bestyrelsen og John tænker over behov: 
Konkurrence@ 
Næstformand@ 
ITadmin@ 
andre@  
 
Der findes under klubmodul en beskrivelse af hvordan E-
mailkonti kan tilgås, herunder opsættes på mobil. 
 

b. Funktionsbeskrivelser 
 

Jesper ønsker at der oprettes funktions-/procesbeskrivelser 
på arbejdet i svømmeklubben. Det kunne eksempelvis være 
afholdelse af et stævne. Formålet er at dokumentere og 
dermed lette arbejdet, når der er udskiftning blandt 
bestyrelsen og øvrige, der arbejder (frivilligt) for 
svømmeklubben 
Jesper har skabelon. 
Jesper og Karin taler om at udarbejde en oversigt over hvilke 
beskrivelser, der er relevante 

   

5: Orientering om regnskab og 
budgetopfølgning: 

 

a. Orientering fra Kassereren  
- Status budget 2020 
 

Der er pt ikke meget bevægelse i økonomien pga. lockdown. 
Overordnet overholdes budgettet, og det ser fint ud med 
økonomien. 
Grundet det udskudte sponsorstævne kan det være 
nødvendigt med et internt lån til konkurrenceafdelingen for 
at opretholde K-afdelingens likviditet. 

b. Fastsættelse af kontingent for 2020 (jfr 
§ 04 i vedtægter) 

- Opfølgning 

Er drøftet tidligere.  

c. Klubmodul / Elektronisk registrering 
af kvitteringer. 
 

Klubmodul har indført muligheden for at bilagsscanne og 
uploade direkte via mobilapp. Det opfordres til at afprøve 
denne mulighed og give Allan en tilbagemelding. 

6: Punkter til næste bestyrelsesmøde.  
 

a.  
 

Når det bliver muligt at genåbne for svømning kan det være 
nødvendigt med et hurtigt møde, såfremt der er skal træffes 
beslutninger i relation til forholdsregler. John og Susanne 
taler sammen og indkalder efter aftale med Jesper. 

7: Fastlæggelse af dato for 
kommende bestyrelsesmøder 
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 a. Ordinære bestyrelsesmøder:  26. maj 2020 

b.  -  

8: Eventuelt  

   

9: Gennemgang af referat 
 

Udarbejdet af: Karin 15-4-2020 
 

 

16/4-2020 

Jesper Kongstad 


