Referat

Bestyrelsesmøde: 2021 - 4
Dato, tid og sted: tirsdag den 24. August kl. 18 hos Karin
Deltagere: Linda Lund Tietze, Søren Høegh Butcbacker, Mick Larsen, Karin Elbæk Nielsen, Susanne
Schultz, John Olesen
Afbud: Jesper Kongstad
1. Referat fra sidste møde
bemærkninger
2. Formanden
i. Tanker og mål for 2021/22 sæsonen

I.a.b. Referatet er lagt på hjemmesiden.

ii.

Covid 19: Ingen areal eller afstands krav. Forsamlingsforbud
på 500 personer, det bliver ikke relevant.
Ikke krav om Coronapas længere.
Vi følger selvfølgelig de til enhver tid værende restriktioner.

Covid-19 situation.

Forslag om tema møde omkring strategi udenfor de
ordinære bestyrelsesmøder, også set i lyset af de faldende
medlemstal, en udvikling som ikke kun rammer Haslev
Svømmeklub, men også andre idrætsorganisationer. I
hvilken retning skal svømmeklubben gå, og hvordan får vi
genskabt fællesskaberne omkring svømmeklubben.
Foreløbige datoer søndag: 14 og 21. november. Skal
fastlægges endeligt.

3. Forretningsudvalg
i. Generelt

Ikke noget nyt

4. Konkurrence-afdeling
i. Generelt
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Er i gang igen. Ca 30 svømmere, hvilket er en nedgang på 5-6
personer, af forskellige årsager.
Forældremøder afholdes, fysisk for T-holdet, og via mail for
K-holdet. Der efterlyses forældre, der vil tage official kurser,
og medlemmer til aktivitetsudvalget og varetagelse af
sponsorstævne.
Første stævne er om 3 uger 17-19. september i Ringsted, og
igen i november i STS i Tåstrup. Træningslejr i efterårsferien
i Sønderjylland.
Nynne er blevet tilknyttet T-holdet. Frederik er stadig
tilknyttet.
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Håb om at kunne holde sponsorstævnet i februar. Muligvis
skal der findes en ny data-base løsning til at administrere
Sponsorstævnet.
Der ønskes kasser med lås til K- og T-holdets svømmefødder
mm. Der er dialog om dette. Der er givet ok fra
Svømmehallen. John følger op.
Der skal kigges på vogne til nye vogne til banetove.
Der meldes at saunaen er åben igen.
5. Svømmeskolen
i. Generelt
- Siden sidst
- Det sker

Susanne er blevet uddannet til Aqua Fitness instruktør.
Susanne har overtaget et af Fitness holdene, om mandagen.
Der skal laves børneattester på alle nye instruktører > 15 år,
hvilket er krav. Bestyrelsen besluttede, at der på
eksisterende instruktører indhentes hvert 2. år. Dette
hentes i løbet af efteråret 2021.
Kommunen har bedt om interview med Susanne til byrådet
omkring integrationsprojekt.
Susanne vil gerne have HSK på Instagram. Susanne og Linda
kigger på dette.
Der skal skrives et brev til alle de, som har været på Aqua
Camp med tak for sidst og opfordring til at melde ind i
svømmeklubben. Karin og Susanne kigger på dette.
Der er enkelte hold, som grundet få tilmeldinger, skal
sammenlægges, hvorefter der så bliver mulighed for flere
begynderhold.
Instruktørsamling mm:
Forslag om nogle instruktører tilbydes at tage med til Aqua
inspiration d. 30-31. oktober.
Nye instruktører kommer på hjælpeinstruktør kursus.
Næste år: Sammen med svømmehallen arbejdes med
planlægning af et inspirationsarrangement hos LollandFalster Livredderklub 12. juni 2022. Der søges midler til
dette.
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ii. Medlemsstatus

Pt. 447 medlemmer til denne sæson. Der er kommet en del
til her i august.
Der kommer 12 børn og 10 voksne fra Frøgården.
Desuden mangler en del K-svømmere at melde sig til, og
tilsvarende med en del af de ældre medlemmer på
gymnastikholdene, hvilket tyder på at vi bliver ca 500
medlemmer. Det er en klar nedgang i forhold til bare for få
år siden.

iv. Aqua camp

Forslag om at afholde en minicamp i efterårsferien i 3 dage,
søndag, mandag og tirsdag.
Susanne laver budget, og ansøger kommunen.

6. Sponsorudvalg
i. Nyt udvalg?
ii. Oversigt over fonde og mulige
midler
7. Aktivitetsudvalg

Søger nye forældre, der vil deltage i dette.
Vi mangler i højere grad midler til aktiviteter fremfor til
materialer,

Søger forældre, der vil deltage i dette.
Kursus med Peter Ertmann er en mulighed for medlemmer
af aktivitetsudvalget og sponsorudvalget. Mick har kontakt.

8. Livredning
i. Livredderprøver 2021

9. IT / Hjemmeside
i. Henvendelse fra nyt system
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Alle instruktører har aflagt prøver, på nær enkelte, som vil få
mulighed for det her i august.
32 for klubben samt 24 lærere har været igennem
livredderprøverne.
Vi skal huske at vi skal have skrevet til kommunerne omkring
livredderprøver næste år. Linda er ved at udarbejde årshjul.

Linda er blevet kontaktet af zakobo, som laver noget
tilsvarende klubmodul. Mulighed for 45 min gennemgang
hvis det er noget vi ønsker at gå videre med.

Referat

Bestyrelsen er ikke uinteresseret, men prioriterer bruge
tiden anderledes, så der nedsættes et lille udvalg, der evt
kan kigge på en demo Zakobo systemet.
ii.
10. Indkomne sager/ overført fra
forrige bestyrelsesmøde
i.
ii.
11. Løbende sager
i.
12: Orientering om regnskab og
budgetopfølgning:
i. - Status økonomi 2021

ii. Tilbagebetaling af kontingent pga.
Covid-19

iii. Forslag til forretningsorden

Dokument vedr. udgifter

Mobilepay/nets

Coronapulje/DIF
iv. Tilsagn fra Faxe kommune
- Aqua Camp 2021
- Kurser, materialer, initiativer.

13: Punkter til næste bestyrelsesmøde.
14: Fastlæggelse af dato for
kommende bestyrelsesmøder
a. Ordinære bestyrelsesmøder:
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i.a.b

i.a.b
-

Kassereren var ikke tilstede.
Der er sket en omlægning fra Nets’ side, hvilket vanskeliggør
bogføringen omkring indbetalinger.
Status er at der er tilbagebetalt til de medlemmer, der har
anmodet om at få pengene tilbage fra den nedlukkede
svømmesæson. Tilbagebetalingen er hermed afsluttet.
Nyt forslag godkendt enstemmigt.
Der kommer et ændringsforslag vedr kørsel senere på
efteråret
Mest muligt skal app bruges til at uploade udgifter – men
der er tilfælde hvor det er godt at benytte dokumentet – det
ligger på hjemmeside https://haslevsvoemmeklub.dk/udlaeg
, det er holdt op imod ny del i forretningsorden
Mobilepay er oppe at køre, kan kun bruges kun ved
tilmelding.
Tilsvarende med andre betalingskort.
Der er ikke yderligere puljer at søge pt.
Vi har fået midler, der nu skal anvendes og afregnes.

Tirsdag 28. september 2021 kl. 19:30-20.30 – Online.
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Tirsdag 30. november 2021 kl 18.
15. Eventuelt

i.a.b.

16. Gennemgang af referat

Udarbejdet af: Karin Elbæk 24. august 2021

24. august 2021/Linda Lund Tietze

Side 5 af 5

