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Referat 
 

Bestyrelsesmøde: 2020 - 05 
 
Dato, tid og sted: tirsdag den 11. august 2020, kl. 18-21, Engen 3.  
 
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 Formanden overrakte Susanne Schultz en gave for den store 
indsats i forbindelse med de to Aqua Camps 
 

i. Covid-19 situation. Diverse 
udmeldinger og hvordan forholder vi os 
videre frem? 
 

 

Dansk Svømmeunion (DSU) afholdt 10 august et online 
møde med over 200 deltagere. DSU orienterede om 
situationen, blandt andet følgende: 

 Hjælpepakker til svømmeklubber 

 Retningslinjer, der er uændrede hen over sommeren 

 Forsamlingsforbuddet, der pt er på 100 personer 

 En opfordring til at gennemføre uddannelse af 
instruktører, officials m.fl. 

 At klubberne skal føre holdlister og gemme disse aht. 
eventuel smitteopsporing 

 At træning på land i svømmehallerne skal begrænses 
mest muligt, og helst undgås. 

 At det kan være nødvendigt at begrænse antal 
tilmeldte på holdene (vurderes ikke relevant for 
Haslev Svømmeklub) 

 Der kommer nærmere info i uge 34 om stævner, pt 
må der maks. være 100 personer inkl. officials, 
trænere mm i svømmehallen, hvilket gør det svært at 
holde stævner 

 At man følger Kulturministeriets regler 

ii. Pressemeddelelser 
 

Der udarbejdes en pressemeddelelse til Haslev-Faxe Posten 
omkring opstart af hold og hvordan svømmeklubben 
forholder sig til Corona. Karin laver udkast. 

iii. Nyhedsbrev fra Faxe Kommune 
 

Til bestyrelsen er videresendt et nyhedsbrev fra Faxe 
Kommune, der indeholder gode opsummeringer blandt 
andet om: 
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 Retningslinjer fra kommunen omkring Corona 

 Lokalebooking 

 Foreningsportalen 

 Samt en opdateret håndbog for samarbejde mellem 
kommunen og de frivillige 

HSKs oplysninger i foreningsportalen skal opdateres. 
 
JK opdaterer funktionsbeskrivelse for lokalebooking, og det 
aftales hvem, der fremadrettet skal stå for dette 

vi. Bestyrelse 2021/22 
 

Linda, Allan og Mick er på valg ved GF 2021. De opfordres til 
at overveje om de vil lade sig genvælge. 
 
Allan, der er kasserer, ønsker ikke at genopstille, og 
bestyrelsen vil sætte en proces i gang med at finde en 
kandidat med god bogførings- og regnskabsmæssig 
forståelse. 

b. Forretningsudvalg 
 

 

i. Generelt 
 

Forretningsudvalget afholdt 24. juni møde med 
sponsorudvalget. Se punkt 2.e.ii 

ii.   

c. Konkurrence-afdeling  
 

i. Generelt 
- Siden sidst 
- Det sker 
 

John orienterede om at K- og T-holdet efter et par ugers 
sommerferie nu var i gang igen på 3. uge. Enkelte svømmere 
er stoppet hen over sommeren, der er således 36 svømmere 
samlet på de to hold. Da der forventes oprykning af nogle 
svømmere fra T-holdet til K-holdet, vil trænerne og 
svømmeskolelederen se på om konkrete svømmere fra 
svømmeskolen skal tilbydes plads på T-holdet. 
 
Frederik B.J. er startet som medtræner på T-holdet og 
Kristian og Emily er tilknyttet K-og T-holdet som vikarer. 
 
Stævneplanen skal revideres, da det nok ikke bliver muligt at 
afholde stævner, jf. punkt 2.a.i.  
 
Træningslejr i uge 42 forventes gennemført. 
Der er en vis frustration over at det ikke er muligt at komme 
til stævner, og det overvejes om HSK skal afholde et eget 
stævne. 
Der er ingen landtræning for tiden, pga. corona retninglinjer. 
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Hvis det starter op, bliver det udenfor. 
Der etableres en samarbejdsordning med Fit&Sund, hvor K-
svømmerne kan blive medlemmer, og få særlig vejledning til 
træning, til en favørpris. 
 
Vintercup er fastlagt til 9. januar 2021. Det undersøges om 
det kan rykkes til 16. januar. 

ii. Sponsorstævne 2020  
- Forberedelse status 
 

Databasen vil være færdigopdateret her i august, hvorefter 
sponsorstævnet kan holdes, når det kan lade sig gøre. 

iii.   

   

d. Svømmeskole-afdeling 
 

 

i. Generelt 
- Siden sidst 
- Det sker 

Aqua Camp uge 27 og 32 med 60 børn i alt. Faxe Kommune 
har tildelt midler til afholdelse, så deltagelse var gratis. 
Susanne havde oplevet glade aktive børn og dygtige 
instruktører. Arbejdsindsatsen havde været stor, ikke mindst 
pga. Corona regler. Der havde været god assistance fra 
svømmehal personale til at overholde disse. 

ii. Ny sæson 2020/21 
- Status medlemmer 
- annoncering (HFP Aktiv fritid uge 
32-35) 
 

Pt er der ca 400 tilmeldte, hvilket er væsentlig færre end 
normalt. 
Der bringes en annonce i Haslev-Faxe Posten, Linda kigger 
på om den kan sættes op på en ny og mere iøjnefaldende 
måde. Samtidig bringes pressemeddelelse, jf. punkt 2.a.ii 
 
Enkelte instruktører er stoppet, så der er blevet hold til nye 
instruktører. Susanne sørger for Tshirts til nye instruktører, 
og øvrige instruktører, som har behov for nyt. 

iii.   

iv.   

v.   

e. Sponsorudvalg  

i. Status igangværende ansøgninger 
op opnåede sponsorater 
- Tildeling fra Sparekassen Sjælland 
 

Sparekassen Sjælland har bevilget 34.500 kr, der skal 
anvendes til udvikling af instruktører. Tak for det. 
 
Fra Corona puljen via Dansk Svømmeunion/Kulturministeriet 
har HSK modtaget 37.000 kr, hvilket er ca 25% af det søgte 
beløb, der skulle dække tabte indtægter ved 
sponsorstævnet og aqua camp. Sidstnævnte blev 
efterfølgende gennemført og betalt af Faxe Kommune pulje 
for sommeraktiviteter til børn.   
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Bestyrelsen besluttede derfor at de 37.000 kr. 
tildeles K-afdelingen. 
 

ii. Møde 24. juni med 
forretningsudvalg 
 

Der var afholdt et godt og konstruktivt møde 24. juni. På 
mødet foreslog forretningsudvalget, at sponsorudvalget 
arbejdede videre med forskellige kategorier af sponsorater, 
eksempelvis Guld, sølv og bronze, som det kendes fra andre 
idrætsklubber. Tanken var bedre at kunne tiltrække større 
sponsorer, som så kunne få en mere synlig værdi af deres 
sponsorat, eksempelvis et event med en foredragsholder.  
 
Desuden blev sponsorudvalget opfordret til at arbejde 
videre med ideen om professionel hjælp mod betaling til at 
skaffe større sponsorer, som HSK normalt ikke kan få i tale.  
Set i lyset af dette skal sponsorudvalget overveje om 
sponsorstævnet skal gennemføres i år, eller om det skal 
udgå og sponsorstævnet 2021 fremrykkes, eksempelvis til 
januar. John og Mick følger op på sponsorudvalgets arbejde. 
 
Bestyrelsen drøftede, om der kunne sælges reklameplads på 
Tshirts til instruktører, og ville give ideen videre til 
sponsorudvalget. 

iii. Foreningsudvikling i samarbejde 
med Peter Erkmann 
 

Der er aftalt møde 8. september med fokus på 
sponsorarbejdet. Sponsorudvalget samt John og Mick 
opfordres til at deltage. Øvrige bestyrelsesmedlemmer er 
velkomne. 

iv.   

f. Aktivitetsudvalg 
 

Ingen bemærkninger 

i. -  
 

 

g. Livredning 
 

 

i. Livredningsprøver 2020/21 
 

Livredningsprøver for instruktører og kommunens 
svømmelærere er i gang. 

ii.   

h. IT / Hjemmeside  

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

Hjemmesiden opdateres med afsnit omkring retningslinjer i 
relation til corona. 
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ii. Kalender 
 

 

iii. Fotografering i svømmehal med 
henblik på hjemmeside billeder. 
 

Et medlem, Hanne Lund Larsen, har velvilligt været i 
svømmehallen og fotograferet under Aqua Camp. Det er der 
kommet en række gode billeder ud af, de kan ses på 
hjemmesiden.  
Hanne kommer igen og fotograferer K-svømmerne. 
Bestyrelsen  er meget taknemmelige for indsatsen og vil 
gerne give Hanne en erkendtlighed efter aftale med Hanne. 

   

3: Indkomne sager/ overført fra 
forrige bestyrelsesmøde 

 

a. Tøjordning svømmeklub 
- Status 
 

Tøjordning er etableret og fungerer på hjemmesiden. Pt. Er 
der kun tøj til K- og T-holdet. Derfor flyttes link til 
Webshoppen ind under K-afdelingens sider på 
hjemmesiden. 
 
Der arbejdes på tøj til øvrige svømmere. 

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

Der indhentes børneattester på nye instruktører over 15 år 
samt bestyrelsesmedlemmer. 
 
Det blev drøftet at det vil være relevant at indhente 
børneattester på forældre, som hjælper til i forbindelse med 
K- og T-holdet. En administrativ let løsning var at disse 
forældre – efter opfordring - blot foreviste John 
børneattesten, så HSK ikke lå inde med oplysninger omfattet 
af GDPR på disse forældre. 

c.   

d.   

4: Løbende sager 
 

 

a. GDPR 
- E-mail kontoer 
 

Ingen bemærkninger 

b. Funktionsbeskrivelser 
- Fil struktur i Klubmodul 
 

Der er oprettet et arkiv under Klubmodul - bestyrelse med 
funktionsbeskrivelser. Karin lægger dem ind efterhånden. 
 

   

5: Orientering om regnskab og 
budgetopfølgning: 

 

a. Orientering fra Kassereren  
- Status budget 2020 
- Kvitteringsmodul 

Der er år-til-dato langt færre indtægter end budgetteret. 
Dette skyldes blandt andet betydeligt færre tilmeldte 
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- Fakturering 
 

medlemmer samt at sponsorstævnet ikke har kunnet 
afholdes, men også at der ikke er indtægter fra leje af 
materialer, som HSK modtager fra andre svømmeklubber og 
svømmehallen. HSK har i 2020 ikke opkrævet dette, da alle 
materialer er refunderet af Faxe Kommune.  Desuden er 
livredningsprøver for kommunens lærere udskudt til august, 
hvorfor indtægter fra dette først kommer senere. 
 
Der er dog også færre udgifter, blandt andet pga. færre 
lønudbetalinger under forårets nedlukninger.  
Samlet set ser økonomien derfor fornuftig ud år-til-dato. 
 
Faxe Kommune dækker 55% af udgifter til uddannelse. 
Svømmehold kan nedlægges, hvis de ikke er rentable pga for 
få deltagere. Tilmeldte svømmere vil så få tilbudt en plads 
på andre hold. 
 
Bestyrelsen drøftede en delvis tilbagebetaling af kontingent 
for svømmesæsonen 2020/21, hvis der kommer en ny 
nedlukning relateret til corona. Baggrunden var at nogle 
tøvede med at tilmelde deres børn/sig selv, hvis det nu igen 
ikke ville være muligt at svømme. Dansk Svømmeunion har 
meldt ud, at kontingentet er betaling for et medlemskab, 
ikke en specifik ydelse, og klubberne er derfor ikke 
forpligtede til at tilbagebetale. Bestyrelsen besluttede, at 
hvis Regeringen pålægger svømmehallerne at lukke i en 
periode, vil medlemmerne få en forholdsvis tilbagebetaling 
for den periode, der er lukket. Eventuel tilbagebetaling vil 
ske ved sæsonafslutning 
 

b. Udviklingspuljen 

- Status indkøb med direkte 

afregning til kommune 

Faxe Kommune dækker 100% af indkøb af materialer, optil 
55.000 kr. 

c. ’Corona’ puljen 
- Tildeling til K-afd  
 

Se ovenfor, punkt 2.e.ii. De 37.000 kr, der er modtaget 
tildeles K-afdelingen 

d. Afregning af materialeindkøb andre 
klubber. 
 

Se ovenfor 

6: Punkter til næste bestyrelsesmøde.  
 

a. Indhente tilbud ved Møns Bank  – Møns Bank kan muligvis tilbyde en mere attraktiv 
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holdt op imod Alm Brand Bank. Skal 
vi gå videre her? 
 

bankordning, men det er et stort arbejde at indhente tilbud 
og eventuelt skifte. Allan har bolden på om opgaven skal 
løftes nu eller vente. 

7: Fastlæggelse af dato for 
kommende bestyrelsesmøder 

 

a. Ordinære bestyrelsesmøder:  Næste møde afholdes 6. oktober 

b.  -  

8: Eventuelt Linda nævnte, at nogle fra Masterclass holdet havde 
efterspurgt muligheden for et nedslag i kontingentet, hvis 
man eksempelvis pga. arbejde ikke kan komme hver anden 
uge.  Bestyrelsen fandt en sådan ordning administrativ for 
tung, og at udgifterne til instruktør jo er de samme, uanset 
hvor mange, der dukker op. 
 
Bestyrelsen aftalte at kigge på hele kontingentstrukturen til 
sæson 2021/2022, herunder om der på visse hold kan være 
en klippekortsordning og om der skal gives søskende rabat. 

   

9: Gennemgang af referat 
 

Udarbejdet af: 
Karin Elbæk Nielsen 12. august 2020 

 

13/08-2020 

Jesper Kongstad 


