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Referat bestyrelsesmøde 2018-4 i Haslev Svømmeklub. 
 
Dato, tid og sted: fredag den 08. juni 2018, kl. 18.  
 
Deltagere: Jesper Kongstad, Knud Petersen, Allan Tirsgaard Larsen, Susanne Schultz, Anette Melgaard 
 
Afbud: Ida Kröll Mortensen, Claus Egholm Sørensen 
 

1: Referat sidste møde, bemærkninger  Intet at bemærke- ref. Godkendt. 
 

2: Meddelelser fra:   

a. Formanden  
 

i.  Bestyrelsen var samlet ved Knud for bestyrelsesmøde samt socialt 
samvær. 

ii.   

iii.   

iv.   

Iiv.   

b. K-Udvalget  
 

i. Kurser Kristian Svenstrup er tilmeldt instruktørkursus i September. 

ii. Sponsor udvalg Udvalget har holdt de første to møder og er kommet godt i gang.   
Udvalget skal huske på, at der skrives små ref. Fra møderne. 

iii. Træner team 2018/19 John, Kristian, Michael og Emmelie. 

iv. T-hold forventninger Der har/er en del bemærkninger fra forældre i T-afdelingen. Dette 
skal løses med en snak med trænerne. Vi foreslår et trænermøde 
for at imødekomme snak, tilbagemeldinger og en generel 
forventning til forældre. Herunder ophold i svømmehallen under 
træning. 

c. Svømmeskolen 
 

 

i. Halplan Halplan er færdig. Der mangler dog skoletider fra instruktørerne, 
så ændringer vil forekomme.  
Alle poster er besat og Susanne vil gerne på Babysvømmekursus 
snarest. 

ii. Hold Fitness mandag er aflyst. Ikke nok tilmeldte. Skal vi forsøge med 
noget andet??  

iii. Instruktørsamling Der er lavet en foreløbig plan. Se nedenstående. 
Diætist foredrag – ca. 20 min. 
Allan GDPR – ny ændring til lovgivning hvorfor der er mødepligt 
og ny lønseddel. 
Jørgen: Forklaring om Instruktørhåndbog.  
DGI: Implementering af sikkerhed i svømmehallen 
Der er morgenmad og en sandwich som frokost.  
Allan kommer med forslag til invitation, til hvordan vi samler alle 
instruktører. Nye som gamle 

iv. Foredrag F.eks. Morten Ankerdal kunne inviteres til et foredrag i efteråret. 
Dette er en ide til at invitere andre foreninger. 
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v. Livredderprøver Der mangler 4 personer. De kommer op i august. Alle er bestået 
indtil videre. 

vi. Hjælpeinstruktør kursus Afholdes 23/9 I svømmehallen. Det er både teori og praksis. 

vii. Aqua Camp Der er lige nu kun 29 tilmeldte. Vi håber på flere deltagere, for 
ellers bliver der stort underskud. Der er sat plakater op flere 
steder i byen. 

Viii. Netværksgruppe DGI Knud og Susanne har ikke været afsted endnu, men de er tilmeldt 

d. Øvrige afd. 
 

 

i. Aktivitetsudvalget 
 

-  

ii. Open Water 
 

- 

3: Indkomne sager/ overført fra forrige 
bestyrelsesmøde 

 

a. GDPR – Ny persondatalov Klubmodul og dataløn lever op til den nye lovgivning.  
De lister fra klubmodulet der kan printes, skal undersøges så der 
ikke printes f.eks. fødselsdag.  
Der må ikke være CPR nr. på lønseddel.  
I forbindelse med ovenstående skal vi have en ny postkasse til 
The-Køkkenet.  
Det koster 20,- pr. lønseddel der laves via Dataløn. Derfor 
undersøger Allan muligheden for en ny App som Dataløn stiller til 
rådighed. Denne skulle være gratis. 
Der må ikke være reklamer i nyhedsbreve og der må ikke bruges 
billeder til hjemmesiden med mindre vores medlemmer aktivt har 
sagt ja det til.  
Vi undersøger om det er muligt med et afkrydsningsfelt i vores 
medlemssystem.  

b. Nye svømmere fra andre klubber til T-

hold. 

Alle svømmer skal en tur forbi svømmeskolen for at vi kan sikre 
os, de lever op til kravene for at deltage på T-holdet. 

c.   

d.   

e.   

4: Løbende sager 
 

- 

a. Rettelser til: - 

i. Hjemmeside 
1. Status svømmeskole 
2. Status K-Afd 

 

- 

ii. Kalender / Årshjul 
 

 

iii.   

5: Orientering om regnskab og 
budgetopfølgning: 
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a. Orientering fra Kassereren  Budget afstemt og inden for fastsatte rammer. 

b. Trænerløn / Sponsor midler Der dedikeres ikke flere penge fra svømmeklubben til K-
afdelingen. Derfor må man forvente at der bruges sponsorpenge.  
Klubbens lønninger er rimelige i forhold til andre klubber.  
Den endelig lønaftale for kommende år, er ikke på plads endnu. 
Der arbejdes på sagen.  

c.   

6: Punkter til næste bestyrelsesmøde.  
 

a.   

7: Fastlæggelse af dato for kommende 
bestyrelsesmøder 

 

a. Ordinære bestyrelsesmøder:  20 August 2018 

b.  -  

8: Eventuelt   

a.   

9: Gennemgang af referat 
 

Udarbejdet af Anette 
Gennemgået af Jesper  
 

 


