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Bestyrelsesmøde: 2020 - 06 
 
Dato, tid og sted: tirsdag den 06. oktober 2020, kl. 18-21, v. Linda.  
 
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 

 I.a.b 
 

2: Meddelelser fra:   
 

a. Formanden  

i. Interesse- og ansvarsområder for 
bestyrelse i Haslev Svømmeklub 
-  
 

Jesper har sendt en mail for lidt over en måned siden om 
ansvarsområder. Bestyrelsens medlemmer, skal være 
opmærksomme på denne. 
 
Der har ikke været så meget over formandens bord. 
 

ii. Covid-19 situation.  
- Anbefalinger generelt 
- Daglig færden i svømmehal 
 

Forsamlingsforbud på 50 pers. 
Der kommer så meget fra Dansk Svømmeunion (DSU), 
Kommunen, DGI. JK sender det relevante videre. 
 
Covid-19 tiltag:  
Svømmehallen er meget samarbejdsvillig. Restriktioner skal 
være på vores initiativ.  Der har været mange udfordringer 
med forældre, der vil være i hallen, og børn, der ikke holder 
afstand. Samt forældre, der går med i omklædningsrummet 
og med helt ind til bassinet.  
 
Vi fastholder at forældre ikke skal være i svømmehallen, 
eller omklædningen, når børnene er store nok til at klare sig 
selv. Der er nogle forældre, som får særaftaler, grundet 
særlige forhold. 
 
De, der venter på det lille bassin, skal stå ved radiatorerne 
mellem de to bassiner, men længst væk fra omklædningen, 
så de ikke spærrer for de, der skal op af det lille bassin. 
Susanne følger op 
 

iii. Ny kampagne rettet mod seksuel 
krænkelse af børn og unge i 

Svømmeklubben har gjort tiltag, f.eks ved at indhente 
børneattester på alle, der hjælper til med børn samt 
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forenings- og fritidslivet 
 

bestyrelsens medlemmer, ingen mobiler i omklædningen. 
Obs på mobning og andre episoder. Vi har fokus på dette. 
 

vi. Ny svømmehal i Haslev 
- Politisk påvirkning og klubbens 
påvirkning. 
- Oprette et fokuseret udvalg hertil? 
 

Benny, Centerchef for Kultur har lovet at der bliver en 
proces, hvor vi bliver hørt 
Faxe kommune ”sparer op ” i anlægsbudgettet, så 
udgifterne kan rummes i anlægsbudgettet i det kommende 
år. Udgifterne skal dog først holdes i byggeåret. 
OPP-tankegang, hvor Haslev Hallerne bygger og driver.  Det 
vil give en besparelse på personalesiden, idet livredderne 
kunne lave andre opgaver i hallerne, når svømmeklubberne 
er der. 
Alle er interesserede i en ny svømmehal, spørgsmålet er 
bare hvornår. 
Susanne har fået oplyst, at der bliver et udvalg, hvor 
klubberne får indflydelse. Susanne følger op på denne info 
Næstved og Vordingborg svømmeklubber har noget info om 
hvordan man kan gøre, da de har været igennem processen.  
Forslag om, at JK tager kontakt til den nye kommunal 
direktør. 
 
 

b. Forretningsudvalg 
 

 

i. Generelt 
 

Der har ikke været nogle aktiviteter. Der har været en 
pressemeddelelse til vurdering. 

ii. Dialogmøde folkeoplysende 
foreninger 
 

Der er kommet en indkaldelse. 
Folkeoplysningen har holdt et møde 
Dialog møde med folkeoplysningen 
Virtuelt møde i svømmeunionen 

c. Konkurrence-afdeling  
 

i. Generelt 
- Siden sidst 
- Det sker 
 

K-afdelingen har været til stævne fredag-lørdag (Solrød 
fredag aften med K-svømmer, lørdag med Sundby bad med 
primært T-svømmere) 
Begge stævner gik supergodt.  
 
Har rykket 3 T-svømmere til K-holdet, har fået 2 nye T-
svømmere fra svømmeskolen. 
En svømmer er ikke startet efter sommer. En er 
langtidsskadet. En er på efterskole 
 
36 svømmere + 4 voksne tager på træningslejr i Kalundborg i 



  

Side 3 af 8 

 

Referat 
 

uge 42. 
Der skal hentes børneattest på en forælder, der skal med på 
træningslejren. Susanne hjælper med det. 
 
Ingen stævner foreløbigt, men måske runde 2 og evt. 3 af de 
stævner, de var til i fredag.  
DSU arbejder på Junior DM i december på en alternativ 
måde 
 
Haslev Cup 16/1: El-tid aflyst (for dyrt). Hallen skal bookes, 
send mail til JK, der booker, Mick sender mail  
Hvis forsamlingsforbud er på 50, aflyses. Hvis 100, kan det 
lade sig gøre. 
 
Tom kan ændre det på DSU,  Mick tager kontakt til Tom. 
 
31.10 holdes et eget stævne i træningstid. 
 

ii. Sponsorstævne 2020  
- Forberedelse status, ny dato? 
 

Databasen er opdateret, nye billeder etc. Overvejer at sende 
et skriv til sponsorer med info om at deres navne og logo  
mm. forbliver året ud (gratis forlængelse), håber på deres 
velvilje i 2021. Holder sponsorstævnet i starten af det nye år 
(slut januar / start februar). 
 

d. Svømmeskole-afdeling 
 

 

i. Generelt 
- Siden sidst 
- Det sker 
 

Der har ikke været tid til coaching, pga. administration og 
forældre opgaven. John og Michael hjælper  til i 
svømmehallen, når Susanne ikke er der. Susanne tager fat 
på coachingen i den kommende tid.   
Børn og trænere er flyttet rundt. Susanne har brug for hjælp 
til at gennemgå holdene med henblik på økonomi 
 
Nyt hold for de ældre. Trampolin hold. Susan har fået kursus 
i dette. 
 
Et børnehold forsøges ændret, da der ikke var deltagere. 
 
Kun to mails omkring Corona. 
 
Ingen reaktioner på prisændring (sat 100 kr op for nye 
medlemmer). 
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Kun to udmeldelser fra svømmeskolen. 
 
Træner tøj:  
Det har taget 2,5 måned at få nyt trænertøj, grundet Corona 
hos Hummel.  
Der er problemer med leveringen hos Jens K. Lang 
leveringstid, når der bestilles tøj til K-afdelingens svømmere 
Jesper følger op overfor Henrik B. 
 
 

ii. Svømmehallens ½ årlige møde med 
svømmeklubberne 
-  Action punkter 
 

17.9.2020, Karin deltog på HS’s vegne: 

 Instrukser til klubberne om bedre oprydning, behov 
fra medlemmerne, samt at ingen medlemmer må 
være i svømmehallen – og slet ikke i vandet – før der 
er en instruktør, især et problem blandt 
formiddagsholdene. 

 Den store svømmedag 2020 er aflyst pga Covid-19 

 Ønsker fra klubberne til udstyr kan meldes ind 

 Livredder for en dag i efterårsferien og vinterferien. 

 Intro aften for Kystlivredderuddannelsen 18.11 -NB 
aftenhold aflyses. 

 Forældre i hallen er klubbernes eget valg .  

 Henvendelse fra Dykkerklubben omkring overlap af 
hold med HS 

 

iii. Træner kapacitet i september lav. 
Opsummering 
 

Allan har en observation, om at der mangler 
trænerkapacitet. Susanne oplyser, det var i konfirmations 
tid, hvor en del også var sendt hjem pga. Corona  
Har 8 trænere, der er K- svømmere 
13 derudover. + nogle hjælpere, der kan træde ind. 
Susanne tror ikke, vi har problemet fremadrettet. 
 

e. Sponsorudvalg  

i. Status igangværende ansøgninger 
op opnåede sponsorater 
 

Mick har haft nogle møder og dialog med Sponsorudvalget.  
Hvad vil bestyrelsen med Sponsorudvalget? De søger 
foreninger, legater mm.  
Hvad er det rimeligt, at Sponsorudvalget skal løfte. 
Skal vi gå til nogle professionelle eller fortsætte med den 
nuværende struktur, eller begge. 
Dan er kommet med en meget fin opdatering til 
bestyrelsesmødet, tak for det. 
Susanne har brug for en skabelon til ønsker. Bestyrelsen 
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ønsker at svømmeklubben opfattes som en samlet klub, ikke 
som en K-afdelingen og en svømmeskole, hvilket betyder at 
Sponsorudvalget også skal tage sig af ønsker fra 
svømmeskolen, og ikke kun K-afdelingen. 
Mick laver en skabelon 
 
Mødet med Peter Erkmann bør snart holdes. Mick sender 
dato forslag. Han spørger Dan og Henrik først. Vi andre må 
gerne deltage. 
 
Vi har ikke plads til flere rekvisitter, der er fyldt op i 
svømmehallen. K-afd ønsker tilskud til aktiviteter, ikke 
udstyr. 
 
Susanne melder ønsker ind til Dan. 

f. Aktivitetsudvalg 
 

i.a.b 

g. Livredning 
 

Susanne er blevet uddannet til livredderdommer, og kan nu 
forestå prøver for livreddere. Certifikatet gælder i tre år. 

h. IT / Hjemmeside  

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

i.a.b 

ii. Kalender 
 

i.a.b 

3: Indkomne sager/ overført fra 
forrige bestyrelsesmøde 

 

a. Svømmetider.dk 
 

Svømmetider.dk: 
Der er ryddet op i ansvarlige. Jesper og John er ansvarlige, 
Michael er træner og Tom er stævneansvarlig. 
 

4: Løbende sager 
 

 

a. GDPR 
- E-mail kontoer; Evt. for 
Livredning? 
 

Susanne vurderer, at det ikke er relevant 

b. Funktionsbeskrivelser 
- Fil struktur i Klubmodul 
 

Allan er i gang. 
Karin lægger de indkomne i bestyrelsesarkivet på Klubmodul 
og sender kasserer- årshjul til Jesper. 
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5: Orientering om regnskab og 
budgetopfølgning: 

 

a. Orientering fra Kassereren  
- Status budget 2020 
 
4 kvartal 2020 
- Budget  
- Medlemstal 
 

Allan har udsendt opdateret saldobalance. Det ser fornuftigt 
ud. Et forsigtigt bud er et lille overskud i år, pga. færre 
udgifter til K afd., ingen løn i foråret og færre udgifter til 
materiale, samt kommunalt tilskud aqua camp. HS har en fin 
økonomi pt. 
Der forventes, at klubben kommer til at ligge over budget 
ved de ”normale” udgifter, altså med et større overskud. 
 
Dan har lavet en del frivilligt arbejde, og har spurgt til 
bestyrelsens omkostningsgodtgørelse. 
Bestyrelsen har tidligere drøftet om frivillige skulle have en 
kompensation, og vil gerne kigge på en sådan, men mener 
ikke frivillige skal have omkostningsgodtgørelse, da frivilligt 
arbejde er noget man udfører for at hjælpe sin forening. 
 
Færre medlemmer i svømmeskolen kan betyde udfordringer 
på længere sigt. Der plejer at overføres en stort beløb til k -
afd. hvert år.  
Kan vi få flere svømmere, udvide svømmetid (mod højere 
betaling), etc. ? Bestyrelsen skal udfordre sig selv på budget 
2021. 
Susanne og Linda har lavet gennemgang af holdenes 
økonomi – det skal vi tage stilling til. 
 
130 færre medlemmer under sidste år (-15%). 30% fald over 
de seneste 4 år. Sussanne oplyser, at Ringsted og 
Vordingborg har tilsvarende fald (25% sidste år). 
Allan oplyser, at det er en landsdækkende trend, DSU er 
opmærksom på dette. 
 
Konkrete tiltag, som er lavet ( Susanne):  

 Holdene er kommet på plads- mange flytninger pga. 
ingen anbefalinger.  

 Har forsøgt at få fyldt op via Flyers/info 

 Gravid flyer 

 Baby flyer 

 Info til forældre med børn med særlige behov. 
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 Pressemeddelelser 

 Faxe posten vil lavet noget fælles for alle foreninger 
(vi er ikke de eneste med faldende antal 
medlemmer) 

 Skrevet til alle medlemmer (herunder tidligere 
medlemmer) 

 Kontaktet Faxe kommune – flygtningeholdet på 8 
personer startes på prøve 7/10.  HS har fået 10.000 
kr. fra kommunen til dette. Det er et vandskrækhold 
(lille bassin).  Kun kvinder. Starter kl 15, så der er ro i 
svømmehallen, de andre hold starter først kl 15.30. 
Det er Frøgården, som arrangeret det. Lone har 
holdet. 

 Har kontaktet Børn og Unge, der har 14 børn fra 
Frøgården, Susanne har søgt kommunen om tilskud. 

 
 
 

b. Møde med revisorer 
 

Allan og revisorerne går tidligere i gang med regnskabet, går 
i gang med de første 10 måneder her i november 
De to revisorer vil fortsætte et år mere. 
Dorthe kan/må/vil ikke være kasserer. 
Overvej at købe bogholderi-delen i byen, og en kasserer, der 
har ansvaret. Det kræver større disciplin af bestyrelsen – for 
at undgå ekstra udgifter 

c. Alm. Brand Bank overgår til anden 
bank: 
Indhente tilbud ved Møns Bank, 
Sparekassen Sjælland 
 

HS kommer nok til at skulle skifte bank, grundet minusrenter 
mm. 
Allan har talt med Thomas, Sparekassen Sjælland, og Møns 
Bank har selv henvendt sig. Tal evt. med Jeanet, Sydbank 
Køge. Allan driver processen 
 

d.   

6: Punkter til næste bestyrelsesmøde. i.a.b. 
 

7: Fastlæggelse af dato for 
kommende bestyrelsesmøder 

 

a. Ordinære bestyrelsesmøder:  Torsdag 3. december kl 18 hos Karin (?) 

8: Eventuelt i.a.b 

   

9: Gennemgang af referat 
 

Udarbejdet af: Karin 9.10.2020 
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10/10-2020 

Jesper Kongstad 


