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Bestyrelsesmøde: 2021 - 3 
 
Dato, tid og sted: tirsdag den 25. Maj kl. 18  
 
Deltagere: Linda Lund Tietze, Søren Høegh Butcbacker, Mick Larsen, Karin Elbæk Nielsen, Susanne 
Schultz,  Jesper Kongstad, John Olesen 
 
Afbud:  
 

1. Referat fra sidste møde 
bemærkninger 

Ingen bemærkninger. Referatet er lagt på svømmeklubbens 
hjemmeside. 

2. Formanden  

i.   

ii.  Covid-19 situation.  
Genåbning 

Vi er i gang igen efter genåbning. Der har været færre 
deltagere på de enkelte hold, både voksne og børnehold.  
Voksne har skullet vise Coronapas, hvilket nu erstattes af 
stikprøver. 
Bestyrelsen håber at nuværende medlemmer vender tilbage 
til den kommende sæson. Der er tilmelding fra 1. juni for 
alle. 

3. Forretningsudvalg 
 

 

i. Generelt 
 

Ingen aktiviteter 

4. Konkurrence-afdeling  
 

i. Generelt K-afdelingen er godt i gang igen, og alle er vendt tilbage. 
To svømmere er skiftet til Køge. 
K-afdelingen har efter mange års forsøg på dette fået en 
ekstra træning til T-holdet fra næste sæson, om mandagen. 
Prisen justeres efter dette til 2.150 kr. årligt. 
K-afdelingen vil forsøge at holde stævne 19. juni i egen 
træningstid, hvis der kan findes officials nok. 
Har fået det nye kamera i drift, hvilket er fantastisk, og et 
godt værktøj i svømmernes udvikling. 
De tre ældste T-svømmere er på besøg hos K-holdet med 
henblik på oprykning til K-holdet. Der rekrutteres løbende til 
T-holdet. 

ii.   

5. Svømmeskolen 
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i. Generelt 
- Siden sidst 
- Det sker 
 

Susanne har fået 191 mails fra medlemmer indenfor 3 uger, 
om forskellige spørgsmål fra medlemmerne, herunder 
omkring tilbagebetaling, og om ting man kan finde på 
hjemmeside etc.  
Svømmeklubben har en Facebook profil. Der har været 
episoder med uønsket adfærd fra profiler fra udlandet. 

ii. Sommersvømning 83 tilmeldte til sommersvøm. Det er lavet som events, så 
svømmeklubben kan finde ud af hvor mange der 
instruktører, der skal være. 

iii. Ny sæson /Hal plan Det har været en mere vanskelig proces med Faxe 
Kommune for at få haltider til den kommende sæson. 
Svømmehallen har faste lukkedage, hvor Haslev 
Svømmeklub ikke få haltider,  eksempelvis hele Kr. 
Himmelfarts weekenden.  
Jesper overleverer til Søren og Susanne, hvordan der bookes 
lokaler hos kommunen.  
Susanne spørger Faxe Kommune om det kan lade sig gøre at 
udgangspunktet er samme som sidste sæson, så det ikke 
skal lægges ind fra bunden. 
K-holdet har fået tider søndag, men ikke fredag eller lørdag 
som ønsket. 
 

iv. Aqua camp På nuværende tidspunkt er status: Uge 26: 29 tilmeldte, Uge 
31: 7 tilmeldte. Der aflyses hvis der ikke kommer mindst 30 
tilmeldte. 
Faxe kommune har givet et tilskud til materialer til aqua 
camp. Susanne har købt to store baderinge til aqua campen. 
Karin laver et udkast til en artikel til Faxe Posten. 
 

v. Goodiebags Svømmeskolebørnene får en goodiebag ved 
sæsonafslutning. Sydbank har sponseret en drikkedunk til 
goodiebagen. 

vi. Betalingsmulighed for ældre Tidligere har der været en service overfor de medlemmer, 
som ikke er så digitale. De har fået hjælp til den elektroniske 
tilmelding og med betalingen. 
Da bestyrelsen ikke kan stå inde for de lovgivningsmæssige 
aspekter, så ophører denne service. Medlemmer, der ikke er 
digitale, opfordres til at få et familiemedlem eller en nær 
kontakt til at hjælpe sig med tilmelding og betaling. 

6. Sponsorudvalg  

i. Nyt udvalg? Der skal etableres et nyt sponsorudvalg, da de nuværende 
medlemmerne har ønsket at stoppe. Bestyrelsen takker de 
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frivillige for deres indsats. Mick vil forsøge en rekruttering til 
et forældremøde. 
Linda og Mick vil lave en oversigt over opgaverne for 
sponsorudvalget, herunder hvilke fonde, der kan søges til 
hvad, så det bliver tydeligere hvad opgaverne er, hvilke 
ønsker der er fra K-afdelingen og fra svømmeskolen.  
Karin vil lave en skabelon som K-afdelingen og 
Svømmeskolen kan anvende til ønsker, som 
sponsorudvalget kan hjælpe med at søge midler til. 
Mick har kontakt til Peter Ertmann, der muligvis kan komme 
og inspirere sponsorudvalget. 

ii.   

7. Aktivitetsudvalg 
 

Ikke noget nyt. 

8. Livredning 
 

 

i. Livredderprøver 2021 En del instruktører mangler at tilmelde sig til 
livredderprøver. Der opfordres til at dette gøres her i juni, 
men der er også mulighed i august. Susanne sender 
kontakter mails til de instruktører, der mangler at tilmelde 
sig. 
 

9. IT / Hjemmeside  

i. betalingsmuligheder Det arbejdes på at det bliver muligt på hjemmesiden 
mulighed for at betale med Mastercard, Dankort og 
mobilpay via hjemmesiden. Dette er en lang proces, og 
forventes desværre ikke klart til 1. juni, hvor der åbnes for 
tilmelding til ny sæson. 

 

ii. Kalender 
 

 

10. Indkomne sager/ overført fra 
forrige bestyrelsesmøde 

 

i.   

ii.   

11. Løbende sager 
 

 

i.  - 

12: Orientering om regnskab og 
budgetopfølgning: 

 

i. - Status økonomi 2021 
 

Nyt tilsagnsbrev om tilskudsmulighed fra kommunen til 
uddannelse og materialer er modtaget.  
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Overdraget materiale fra kassereren er sendt til arkivering i 
kælderen. Ældre materiale smides ud. 
Alle bedes være opmærksomme på at følge den korrekte 
procedure mht. godkendelser.  
Jesper har sendt saldo balancen forud for mødet.  
 

ii. Status tilbagebetaling Der er i regnskabet lavet en speciel konto til tilbagebetaling. 
På næste bestyrelsesmøde vil være en endelig opgørelse 
over det samlede beløb til tilbagebetaling.  

iii. Alm. Brand Bank overgår til 
Sydbank. 
Indhente tilbud ved Møns Bank, 
Sparekassen Sjælland 
- Status 
 

Processen genoptages til efteråret. 

13: Punkter til næste bestyrelsesmøde.  

14: Fastlæggelse af dato for 
kommende bestyrelsesmøder 

 

a. Ordinære bestyrelsesmøder:  Tirsdag 24. august 2021 kl 18. 

Tirsdag 28. september 2021 kl 18. 

Tirsdag 30. november 2021 kl 18. 

 

15. Eventuelt  

   

16. Gennemgang af referat 
 

Udarbejdet af: 
Karin Elbæk 

 

Linda Lund Tietze 


