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Referat fra bestyrelsesmøde 2016-5 i Haslev Svømmeklub.
Dato, tid og sted: Mandag den 15. august 2016, kl. 18-21 i Haslev Bibliotek.
Deltagere:, Jesper Kongstad, , Kirsten Henriksen, Allan Tirsgaard Larsen, Claus Egholm Sørensen, Britt Wichmann
Nielsen, Susanne Schultz
Afbud: Knud Petersen Philip Borgmann
1: Referat sidste møde
2: Meddelelser fra:
a. Formanden
i. Svømme camp 2016 – og 2017

ii. Diverse tilbud fra svømme union
m.fl. hvem tager action?

Ingen bemærkninger

Fremlagt af Susanne og Jesper. God feed back fra 2016 arrangement.
2017 camp planlægges af Susanne og Britt. Der undersøges om DSU
program skal genoptages.
Modtaget post fra kommune mv. varetages hovedsagelig af Knud, øvrig
post modtaget fordeles ad hoc hvor bestyrelsesmedlemmer mener
relevant.
Program for svømmeklub hold 2016/17 samt skriv omkring Haslev
svømmeklub har været med i Haslev Postens udgave uge 33

iii. Haslev posten kampagneuge
’Aktiv fritid’
b. K-Udvalget
i. Diverse info modtaget fra John og - Udarbejdelse af års kalender
- Forældremøde - vores forslag er onsdag den 24/8 18 - 18.30
fremlagt af Claus på møde:
- Opryd i Facebook gruppen så den kun er for aktive
svømmere/forældre
- Tilmelding til K træningslejr
- Planlægning af T træningslejr - Nykøbing undersøges 27-19/12
- Opfølgning på at alle bliver tilmeldt den nye sæson
- Frugtliste
- Lille ændring af lørdag træningstiden. Så K begynder på 3 baner 10.15
og T begynder 11.15, alle slutter 12.15 og spiser frugt i hallen, hvorefter
vi slutter.
- Ringsted cup 24-25/9
- Kort velkomst brev.
- Fordeling af opgaver trænere-bestyrelse-aktivitetsudvalg
ii. Baner ved morgen træning
Det er afklaret med svømmehallens ledelse, fra nu af og fremadrettet er
det i orden at benytte 3(tre) baner ved morgen-træning mandage og
fredage.
c. Svømmeskolen
i. Nye T-shirts
T-shirts i kulør som tidligere udgaver findes ikke længere ved Betema.
Der undersøges ved andre leverandører. Alternative vælges farve der er
meget lig med ’vand’ i HS logo.
Der er enighed om alle trænere og hjælpetrænere for nye t-shirts med
navn på. Derudover vil der på hjemmeside blive oprettet således all kan
købe denne t-shirt.
Se også nedenfor pkt 3d sponsorer.
ii. Nye remedier (Svømmefødder,
Trænere skal fremsende liste over behov til Knud der herefter bestiller
op.
lege ting, mm)
Tom har bestilt katalog til inspiration.
iii. Svømmebriller til børn (sælges af Overskudsbriller ligger på lager, disse kan gives til svømmere der ikke
har eller har uegnede briller.
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klubben)
iv. Instruktør samling 20/8

v. Kurser for trænere og
hjælpetrænere.

d. Open Water afd.
i. News
3: Indkomne sager/ overført fra
forrige bestyrelsesmøde
a. Brug af depotrum i kælderen.
b. Micro stævne, søndag 23 oktober
2016 i Haslev, status?
c. Aktivitetsudvalg ønsker oversigt
over stævner mm. (årshjul)
d. Sponsorer, Alm Brand, Sportigan,
og andre. Tovholder(e)
e. Stafet for livet i Haslev
4: Løbende sager
a. Rettelser til:
i. Hjemmeside
ii. Kalender / årshjul
5: Orientering om regnskab og
budgetopfølgning:
a. Orientering fra Kassereren

b. Godkendelse af:
i. Sponsorstævnet maj 2016,
opfølgning
6: Punkter til næste
bestyrelsesmøde.
7: Fastlæggelse af dato for
kommende bestyrelsesmøder

8: Gennemgang af referat
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Knud taler med svømmehal om der er mulighed for salg fra deres lager.
Arrangement foregår på Sofiendal skolen. 2/3 af trænere forventes at
deltage.
John O. fremlægger holdbeskrivelser.
Allan benytter lejligheden til at orientere vedr. lønafregninger mm, ca ½
time.
De med behov har været på eller er tilmeldt. Løbende proces.
- Der arbejdes på at finde egnede ’coaches’ (internt i HS) der kan give
gode råd til hjælpetrænere ved opstart. Kirsten ansvarlig.
- Ved sæson afslutning oprettes instruktør samling til feedback samt
orientering omkring kommende sæson.
Lørdag morgen hold kan benytte 4 baner. Pt ledes der efter træner til
dette hold.

Oprydning udført i juni.
Event oprettes søndag den 23 oktober fra kl 14:00 til ca 18:00.
Svømmehal bookes af Knud
Britt og Claus indhenter på information vedr K-afd. K-afd samt af
svømmeklub øvrige aktiviteter samles af Jesper.
Susanne og Allan tager kontakt med Alm Brand samt Sportigan. Jesper
tager kontakt til EDC vedr eksisterende aftale. Jesper har kontaktet
TyrDanmark for evt rabat aftale.
Pt 22 tilmeldte. Vimpler og stander med HS logo udlånes. Hanne
undersøger pris på banner.

K-afd og svømmeskolen gennemgår alle relevante sider for opdatering
af indhold – en del er udført arbejdet pågår stadig.
Bestyrelsesarbejde årshjul, arbejdet pågår med opdatering i løbet af
efteråret.

Klub modul regnskabs program har haft en bug, alle årets posteringer er
i gang med at blive genindtastet.
Budget på forventet niveau.
Ingen bemærkninger
Indbetalings kort fejlbehæftede ved udsendelse. Udredende arbejde
hen over sommeren. Nyt system fra 2017, Allan fremlægger forslag.
Ingen, Jesper indhenter fra bestyrelsen inden kommende møde.
Først uge i hver måned, undtagen i september. Tid fra kl. 18-21. Jesper
booker bibliotek lokale.
Onsdag 5/10-2016
Mandag 7/11-2016
Mandag 5/12-2016
Tirsdag 3/1-2017
Noter taget under møde, rundsendes til deltagende parter inden
upload.
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9: Eventuelt:
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Planlægning af hold, halplan, trænere og hjælpetrænere. Knud
assisteres fremadrettet. Plan for udførsel diskuteres i løbet af efteråret
2016.

