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Bestyrelsesmøde: 2021 - 01 
 
Dato, tid og sted: tirsdag den 18. januar 2021, kl. 19-21, online ’Google Meet’.  
 
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. - Covid-19 situation.  

- Anbefalinger generelt 
- Opstart 
-  
 

Alle aktiviteter er lukket, pt til og med 7.2. Vi ved ikke om 
det betyder, vi kan åbne igen der. Kommunen har aflyst alle 
bookninger af lokale indtil da. Vi er klar til at starte hurtigt 
op efter gældende forholdsregler, hvis det bliver muligt. 
 
Tilbagebetaling af kontingent: Vi har lovet medlemmerne en 
prorata tilbagebetaling for perioder med nedlukning, som vil 
ske ved sæsonens afslutning. En alternativ mulighed kan 
være at forlænge svømmesæsonen så (nogle af) de mistede 
undervisninger lægges der. Dette skal dog være inden 
sommerferien. Beløbet og tilbagebetaling kan først 
fastlægges, når vi ved, hvornår det bliver muligt at åbne 
svømmeklubben igen. 
Der er andre foreninger, der har andre politikker, hvor der 
ikke tilbagebetales. HSK har ikke så mange faste udgifter og 
en solid økonomi.  
 
Bestyrelsen foreslår at tilbagebetaling af kontingent bliver 
en generalforsamlingsbeslutning, herunder om medlemmer 
kan vælge at undlade at anmode om tilbagebetaling (der 
sættes en frist for anmodning) og derved donere beløbet til 
klubben. Under alle omstændigheder vil en tilbagebetaling 
først ske ved sæsonafslutning. 
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ii. Generalforsamling 2021 
- Input og udarbejdelse af beretning 
- Annoncering iht. Vedtægter 
- Praktisk udførelse 
 
 

Er pt. Planlagt til 2.februar, hvilket er oplyst på hjemmeside. 
Generalforsamlingen skal varsles med mindst 14 dages 
varsel.  
 
Input til beretningen er sendt/sendes til Jesper fra 
bestyrelsens medlemmer. 
 
Bestyrelsen besluttede at udskyde generalforsamlingen til 
april, hvor den så vil blive afholdt virtuelt, såfremt det ikke 
er muligt at afholde den fysisk. Dette strider mod 
Vedtægterne men der er præcedens for at det kan 
foreninger gøre, når det ikke er muligt at afholde fysiske 
generalforsamlinger pga. forsamlingsforbuddet. 
 
Regnskabsmæssigt er der ingen problemer i at 
generalforsamlingen udskydes. Regnskabet kan revideres og 
indsendes til kommunen med påtegning. Allan tjekker for en 
god ordens skyld med kommunen. 
 
Praktik ved en eventuel online generalforsamling skal 
afklares blandt andet mht. afstemning, og dirigenten skal 
være taget med på råd. Bestyrelsen overvejer løsninger. 
 
Ny dato for generalforsamling er 13. april 
 

iii. Nyvalg til bestyrelse 
- Status 
- Overlevering 
 

Mick er på valg, ønsker genvalg 
Linda er på valg, ønsker genvalg 
Allan, kassereren er på valg, ønsker ikke genvalg. 
 
Det overvejes at få regnskabsteknisk hjælp, der er kontakt til 
et interesseret firma. Allan sørger for overlevering efter 
generalforsamlingen, og er indforstået med at fortsætte 
indtil den udskudte generalforsamling. 
 
Jesper foreslår at han overtager som kasserer, og at Linda 
overtager formandsposten, hvorefter der skal findes et nyt 
bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen arbejder hen mod denne 
løsning for at sikre viden og kompetencer i bestyrelsen. 
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Er der medlemmer som er interesserede i den ledige 
bestyrelsespost, som menigt bestyrelsesmedlem, så bedes 
de henvende sig til formanden. 
 
 

vi. Halplan 2021/22 
 

Jesper involverer et andet bestyrelsesmedlem mht. det at 
bestille haltid hos kommunen. Det er i slutningen af februar, 
der er deadline. 
Susanne starter på arbejdet. 
 
 

b. Forretningsudvalg 
 

 

i. Generelt 
 

Intet at berette 

c. Konkurrence-afdeling  
 

i. Generelt 
- Siden sidst 
- Det sker 
 

Begrænset aktivitet pga nedlukning. K-afdelingen forsøger at 
starte nogle online træninger 3 gange ugentlig dryland for K-
holdet, og 1 gang ugentlig for T-holdet.  
Første gang var søndag 17. januar, det gik fint. Indtil videre 
holder alle svømmere ved, men det er svært for dem at 
holde motivationen, også fordi det er længe siden, og der er 
lange udsigter for stævner for de fleste K-svømmere. 
 
John har været til online møde med svømmeunionen 
omkring stævner. Regner stadig med Østmesterskaber (6 
uger efter åbning) Danske Årgangs Mesterskaber holdes i 
sommerferien. Svømmeunionen arrangerer foredrag om 
løbetræning for svømmere torsdag 21. januar (online). 
Foredraget er for trænere.  
 
Der var enkelte svømmere til Danske junior og Danske 
Senior Mesterskaber i november/december 2020 under 
strenge corona restriktioner. Der blev sat 4-5 klubrekorder 
 
 
 
 

ii. Sponsorstævne 2020  
-  
 

Er udskudt indtil videre, men afvikles så snart det er muligt 
at komme i vandet igen. 

iii. Haslev (Vinter) Cup 2021 Er udskudt indstil videre. Måske kan det slet ikke afvikles i 
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-  denne vinter. 
   

d. Svømmeskole-afdeling 
 

 

i. Generelt 
- Siden sidst 
- Det sker 
 

Ingen aktivitet grundet nedlukning. 
Susanne har fået 5 mails relateret til nedlukningen 
 
Deltagere har bestået instruktøruddannelsen 

e. Sponsorudvalg  
i. Status igangværende ansøgninger 

op opnåede sponsorater 
 

Der er ikke så meget aktivitet. Der har været en snak med 
Dan, der er med på sidelinjen og overdrager sine ting. 
Sponsorudvalget er pt Henrik Broholm, Michael Schou, 
Jannie Kongsholm.  Mick vil samle sponsor udvalget til en 
online snak. 
 
Møde med Peter Ertmann om sponsor aktiviteter aftales, 
når det engang bliver muligt efter Corona restriktionerne. 

ii. Nye medlemmer af sponsorudvalg 
 

 

f. Aktivitetsudvalg 
 

Intet nyt 

g. Livredning 
 

Intet nyt 

h. IT / Hjemmeside  
i. Status: 

- svømmeskole 
- Status K-Afd 
- øvrige sider 
 

Intet nyt 

ii. Kalender 
 

Intet nyt. 

iii. Opgradering af hjemmeside 
 

Opgradering af hjemmeside er undervejs. Susanne har 
dialog med It-afdelingen fra Klubmodul. Bestyrelsen og 
nogle af de unge inviteres til at give input. 
 
Der sendes nyhedsmail for at give info om den nye 
hjemmeside. 

   
3: Indkomne sager/ overført fra 

forrige bestyrelsesmøde 
Intet at bemærke 

4: Løbende sager 
 

Intet at bemærke 
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5: Orientering om regnskab og 
budgetopfølgning: 

 

a. - Status økonomi 2020 
- Revision  
 

Regnskabsår 2020: 
K afdelingen har haft færre indtægter, primært pga. det ikke 
afholdte sponsorstævne. Svømmeskolen har haft flere 
indtægter pga. aqua camp tilskud fra kommunen. På 
udgiftssiden har både K-afdelingen og svømmeskolen haft 
færre udgifter end budgetteret pga. nedlukning og de derfor 
aflyste stævner og færre lønudgifter. Årets resultat bliver 
derfor et overskud på 173 t.kr. 
 
Regnskabet er færdigt, men ikke revideret.  

b. - Godkendelse budget 2021 
 

Budget 2021 er under udarbejdelse, og K-afdelingen og 
svømmeskolen skal give input hertil. 
Der er afsat en post til tilbagebetaling af kontingenter, det 
koster klubben netto 8000 kr. pr uges nedlukning, dvs. de 
kontingenter, der skal tilbagebetales fratrukket de færre 
lønudgifter. Indtil videre er der i budgettet et underskud for 
2021 på 250 tkr. Svømmeklubben har solid økonomi, og 
bestyrelsen forholder sig til klubbens økonomi og likviditet 
både for året men også for de kommende år. 
Det blev aftalt at budgettet skal være business as usual, hvor 
de ekstra udgifter så budgetteres i en corona pulje. 
 

c. Alm. Brand Bank overgår til anden 
bank: 
Indhente tilbud ved Møns Bank, 
Sjællandsbanken  
- Status 
 

Der er ikke sket så meget i processen omkring at skifte bank, 
men processen fortsætter. 
 
Den nuværende aftale med Alm. Brand fortsætter min 1. år 

d.   
6: Punkter til næste bestyrelsesmøde. Se årsplan 

 
a.   
7: Fastlæggelse af dato for 

kommende bestyrelsesmøder 
Næste møde:  16. marts kl 18. 

a. Ordinære bestyrelsesmøder:   
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b. Generalforsamling: 13. april 2021 Kl. 19:00 Haslev Bibliotek. 
Alternativt online via Google Meet 

8: Eventuelt Knud Petersen, mangeårig aktiv i Haslev svømmeklub, både 
som instruktør og svømmer er afgået ved døden i uge 
2/2021. Klubben sender blomster til bisættelsen. 
 

   
9: Gennemgang af referat 

 
Udarbejdet af: Karin 
 

 

19/01-2021 

Jesper Kongstad 


