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Bestyrelsesmøde: 2020 - 04 
 
Dato, tid og sted: tirsdag den 09. juni 2020, kl. 18-21, biblioteket mødelokale 2.  
 
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 

  
Ingen bemærkninger 

2: Meddelelser fra:   
 

a. Formanden  
 

i. Nedlukning af svømmeklub pga. 
Covid-19. Diverse udmeldinger og 
hvordan forholder vi os videre frem? 
 

 

Det er fra 8. juni igen blevet muligt at åbne svømmehaller, 
og der er kommet retningslinjer fra Dansk Svømmeunion, 
DSU, både for svømmehallerne og for svømmeklubberne.   
 
Susanne har haft en dialog med Kent fra svømmehallen om 
hvordan man ville forholde sig. Der må i Haslev svømmehal 
være 78 personer i det store bassin, og 20 i det lille., hvilket 
vurderes ikke at udgøre et problem for svømmeklubben. 
Der må dertil kun være et begrænset antal personer på 
bassinkanten inklusiv træner og personale. Derfor vil det 
indtil videre ikke være tilladt for forældre at opholde sig 
inde i selve svømmehallen. 
 
Svømning for T- og K starter i denne uge. Ønsker om træning 
hen over sommeren meldes ind til Jesper, der kontakter 
kommunen. 
 
Der tilbydes sommersvømning for børn og voksne mandag 
og onsdag hen over sommeren, såfremt vi kan få haltiderne. 
Dette bliver med tilmelding og en mindre egenbetaling, der 
skal sikre at kun de interesserede melder sig til. Der føres 
holdlister, som gemmes og kan anvendes til smittesporing, 
hvis det bliver nødvendigt. 
 
Der udsendes en pressemeddelelse til Haslev-Faxe posten 
om at vi igen kan tilbyde svømning.  
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DSU har 14. maj og 6. juni afholdt online møde, hvor de har 
orienteret om situationen under Corona. Flere fra 
bestyrelsen har deltaget i disse. 

ii. Forslag fra Dan Hansen Dan har foreslået at bestyrelsen i 2020 ikke får vederlag, og 
at det præciseres hvordan frivilligt arbejde for 
svømmeklubben honoreres. 
 
Bestyrelsen modtager ikke vederlag men 
omkostningsgodtgørelse Bestyrelsen har sympati for 
forslaget, der er stillet i lyset af Corona. Svømmeklubbens 
økonomi er ikke nødlidende, og bestyrelsen er ikke 
tilhænger af forslaget, idet omkostningsgodtgørelsen gives 
som kompensation for forskellige uspecificerede udgifter. 
Sidst på året tager bestyrelsen hvert år stilling til om 
omkostningsgodtgørelsen skal gives for indeværende år, det 
sker kun hvis økonomien tilsiger det. 
 
Frivilligt arbejde honoreres ikke.  At forældre og andre 
lægger en indsats for svømmeklubben er noget man gør for 
at støtte om sin svømmeklub, en praksis der også kendes fra 
andre idrætsforeninger. Desuden siger 
Folkeoplysningsreglerne at man ikke er frivillig, hvis man 
modtager omkostningsgodtgørelse.  

b. Forretningsudvalg  

i. Generelt 
 

Ikke noget nyt 

c. Konkurrence-afdeling  
 

i. Generelt 
- Siden sidst 
- Det sker 
 

John orienterede om, at svømmerne har været i gang med 
landtræning et stykke tid, og at de glæder sig meget til at 
komme tilbage i vandet., hvilket skulle være muligt onsdag 
10. juni. 
 
Der er ønske om at kunne træne til og med uge 27, og igen 
fra uge 31. John sender ønsker til Jesper, der melder ind til 
kommunen. 
 
Der er søgt trænerlicens til John og Michael. Det foreslås at 
tilmelde Emeli til børnetræneruddannelse og Michael til 
årgangstræneruddannelse 
Nye banetove og slisker til isætning og optagning er bestilt. 
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Der arbejdes fortsat på en træningslejr i uge 42 et sted i DK. 
Bestyrelsen tilkendegav i den forbindelse at ville kigge 
velvilligt på økonomien ved en træningslejr. 
 
Samtaler med hver enkelt svømmer om forventninger til den 
kommende sæson er i gang. 
 

ii. Sponsorstævne 2020  
- Forberedelse status 
 

Sponsorstævnet, der skulle have været afviklet i maj, blev 
udskudt pga Corona. Det foreslås at afholde dette i 
september/oktober. 
Forberedelse til sponsor-kontakt skal forberedes inden 
sommer, så svømmerne kan gå i gang umiddelbart efter 
sommerferien. 

d. Svømmeskole-afdeling 
 

 

i. Generelt 
- Siden sidst 
- Det sker 

Svømmeskolen har været lukket pga Corona, så der er ikke 
sket så meget. 
 
Alle instruktører og hjælpeinstruktører til den kommende 
sæson er på plads. 
 
Det foreslås at den årlige instruktørsamling lægges i 
september og får et større socialt indhold end vanligt. 
Susanne er i gang med at planlægge denne 

ii. Ny sæson 2020/21 
 

Tilmelding for eksisterende medlemmer blev åbnet 1.juni, 
og pt har 176 tilmeldt sig, hvilket er færre end forventet. Der 
har været en del kontakt fra forældre omkring 
holdindplacering af deres børn, hvilket skyldes at der ikke 
som vanligt har kunnet gives en anbefaling fra trænerne. 
Pr 1.juli kan andre tilmelde sig og prisen stiger. Susanne 
sørger for at der udsendes mail til alle medlemmer om 
mulighed for tilmelding i næste uge. 
 
Der tilbydes to nye hold Aqua Cross Training samt Surf og 
Livredning. Disse to hold skal markedsføres. 
Sæsonen starter i uge 35. 

iii. Aqua Camp Aqua Camp kan nu afholdes, og vil blive tilbudt i uge 27 og i 
uge 32. Der kræves mindst 30 børn tilmeldt for afholdelse og 
der kan maks være 50 tilmeldte. 
Retningslinjerne fra DSU kræver inddeling i faste grupper og 
flere instruktører/hjælpeinstruktører end vanligt. Der vil 
være et underskud på at afholde Aqua Camp, og bestyrelsen 



  

Side 4 af 6 

 

Referat 
 

ser dette som en god samfundsgerning, da mange børn 
forventeligt ikke vil komme på ferie i år. 
 
Der indrykkes annonce i Haslev-Faxe posten og på 
kommunes digitale standere i Haslev og Faxe.  

iv. Mikrostævne DSU har spurgt om HSK vil holde et mikrostævne i marts 
2021. Dette er ikke bekræftet. 

e. Sponsorudvalg  

i. Status igangværende ansøgninger 
op opnåede sponsorater 
 

Banetove er bestilt, og Susanne har bestilt forskellige 
remedier. Der er pt ikke ønske om mere udstyr. 
 
Sponsorudvalget opfordres til at søge fondsmidler til 
afholdelse af sociale arrangementer, f.eks. 
instruktørsamlingen og træningsweekender. Desuden bedes 
sponsorudvalget komme med et oplæg til hvordan 
svømmeklubben får tættere kontakt til sine sponsorer, f.eks 
ved at indbyde til arrangementer med eksterne talere, samt 
hvordan sponsorer kan opdeles i kategorier (guld, sølv og 
bronze), som giver adgang til forskellige aktiviteter eller 
promovering. 
 
Susanne ønsker at kunne udlevere en taske til nye 
medlemmer, og sponsorudvalget opfordres til at finde 
sponsorer til en sådan taske. 
 
Sponsorudvalget opfordres desuden til at overveje kontakt 
til nogle professionelle, der mod et honorar kan skaffe 
svømmeklubben nogle større sponsorater. 
 
Forretningsudvalget vil mødes med sponsorudvalget inden 
sommerferien. Jesper tager kontakt til Dan. 

f. Aktivitetsudvalg 
 

 

i. -  
 

Ingen aktiviteter 

g. Livredning 
 

 

i. Livredningsprøver 2020/21 
 

Kent fra Haslev svømmehal har tilbudt træning til livredning. 
I juli måned. Jørgen har lagt livredningsaktiviteter op som 
events, dette meldes ud (Susanne sørger for mail) til 
instruktører og hjælpeinstruktører, der opfordres til at 
melde sig på. 
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Skolerne skal tilbydes livredningsprøver i august, Linda tager 
kontakt til Jørgen omkring dette. 

h. IT / Hjemmeside  

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

Forslag om en god fotograf, der kan tage stemningsbilleder 
fra svømmehallen. Disse billeder kan efterfølgende bruges 
på hjemmeside og FB. Susanne aftaler med en fotograf. 

ii. Kalender 
 

Alle opfordres til at bruge kalenderen på hjemmesiden mest 
muligt. 
 
Sommeraktiviteter lægges i kalenderen, når haltiderne er 
godkendt af kommunen. 

3: Indkomne sager/ overført fra 
forrige bestyrelsesmøde 

 

a. Tøjordning svømmeklub 
- Status 
 

Der er nu etableret en tøjordning, og der forventes en 
snarlig udmelding om dette. Medlemmerne vil kunne købe 
et mindre sortiment, og der vil være specielt tøj til T- og K-
svømmerne, der designmæssigt følger det nuværende. 

b. E-boks – børneattester 
- Status ref forrige møde 

Susanne har tekniske problemer med at tilgå E-boks. Allan 
hjælper. 
Allan indhenter børneattest på Karin, da det tidligere er 
besluttet også at indhente på bestyrelsens medlemmer. 

4: Løbende sager 
 

 

a. GDPR 
- E-mail kontoer 
 

Det fungerer fint med Email konti under domænet 
haslevsvoemmeklub.dk via Klubmodul. Alle opfordres til at 
bruge disse mail konti fremfor egne private. 

b. Funktionsbeskrivelser 
 

Der er udarbejdet en oversigt over de ønskede 
funktionsbeskrivelser, og alle opfordres til at gå i gang med 
at udarbejde de funktionsbeskrivelser, de er ansvarlige for. 
Ved ændringer i oversigten kontaktes Karin. De færdige 
funktionsbeskrivelser sendes til Karin, der sørger for 
arkivering. 
 

5: Orientering om regnskab og 
budgetopfølgning: 

 

a. Orientering fra Kassereren  
- Status budget 2020 
 

Økonomien ser fin ud. Der har grundet Corona været færre 
udgifter til lønninger, til gengæld mangler K afdelingen de ca 
110.000 kr, der plejer at komme ind via sponsorstævnet. Der 
er søgt om kompensation via DGI pulje ordning, men vi får 
næppe hele beløbet. 
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Allan har lavet nye separate bilag til afregning af 
kørselsgodtgørelse og til omkostningsgodtgørelse. 
 
Opfordring til at scanne regninger via Klubmodul app’en. 
Der vil herefter være behov for ændringer i 
forretningsordenen, så bilag kan godkendes elektronisk. 
 
Klubmodul har også et online kørselsafregningsmodul og et 
modul til at bytte vagter. 
 
Kassereren oplyser desuden at svømmeklubben har fået et 
bagudrettet lokaletilskud. 
 

b. Udviklingspuljen Ingen bemærkninger 

c. ’Corona’ puljen 
 

Der er søgt om 110.000 kr. til at dække det aflyste 
sponsorstævne og 30.000 kr. til Aqua Camp, som nu alligevel 
kan afholdes. Det forventes ikke at svømmeklubben får 
dækket de fulde udgifter, men de mange ansøgninger har 
forventeligt været med til at lægge pres på myndighederne 
for at få svømmehallerne og svømmeklubberne åbnet igen. 

6: Punkter til næste bestyrelsesmøde.  
 

a.  
 

Ingen bemærkninger 

7: Fastlæggelse af dato for 
kommende bestyrelsesmøder 

 

a. Ordinære bestyrelsesmøder:  Næste møde afholdes i uge 33. 

b.  -  

8: Eventuelt  

   

9: Gennemgang af referat 
 

Udarbejdet af: 
Karin 10-6-2020 

 

15/06-2020 

Jesper Kongstad 


