Referat

Bestyrelsesmøde: 2021 - 5
Dato, tid og sted: tirsdag den 28. september kl. 19.30 Online via Teams
Deltagere: Linda Lund Tietze, Mick Larsen, Karin Elbæk Nielsen, Susanne Schultz, Jesper Kongstad
Afbud: John Olesen, Søren Høegh Butzbacker
1. Referat fra sidste møde
bemærkninger
2. Formanden
i. Strategidag

i.a.b

14 november 2021 kl 10-16 i mødelokale på Rønnede Kro. Vi
har inviteret Lene Madegaard, Dansk Svømmeunion, til at
hjælpe med at facilitere dagen.
Linda laver dagsorden og finder gammelt materiale frem

3. Forretningsudvalg
i. Generelt

HSK har sendt høringssvar til Faxe Kommunes budgetforslag,
hvor den ugentlig skole svømmeundervisning skulle
erstattes af en uges ”svømmelejr” med koncentreret
svømmeundervisning i en temauge. Linda blev også
kontaktet af en journalist af Sjællandske Medier.

4. Konkurrence-afdeling
i. Kort update

Status K-hold
Pt 30 svømmere på K og T.
Trænerteamet uændret John, Michael og Frederik, desuden
er Nynne kommet til – det fungerer rigtig godt.
18-19. september, Ringsted Cup med rigtig gode resultater
og mange PR.
Uge 42 træningslejr i Tønder, alle deltager.
Susanne og Michael har fundet foreløbig 3 svømmere, som
overvejes til T-holdet.

ii. Haslev Vinter Cup

Haslev Vintercup 22. januar 2022. Dette er under
planlægning, der er bestilt hal, eltid etc. Jesper overdrager
drejebog til John og Mick, gerne på et møde.

5. Svømmeskolen
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i. Kort update
ii. Medlemsstatus

Der er mange nye børn og mange nye forældre, der lige skal
lære rutinerne at kende.
550, det er i den lave ende. Der mangler især på
motionsholdene.
Der etableres hold for flygtningebørn og -voksne.
Susanne har talt med HTT, der også mangler medlemmer ift.
tidligere.
Bestyrelsen drøftede hvordan HSK kan få flere medlemmer,
herunder om der skal gives en bonus for at anbefale et nyt
medlem af svømmeklubben. Eventuelt kan dette testes af på
nogle hold, hvor der ikke er så mange medlemmer.

iv. Aqua camp efterårsferien

Aqua Inspiration 2021 (Esbjerg)
30-31. oktober

6. Sponsorudvalg
i. Nyt udvalg

Pt. Er der kun 2-3 tilmeldte. Der er også en livredderdag,
som Haslev Svømmehal arrangerer.
De skal tilmelde sig ved at oprette sig som medlem i
Klubmodul og betale for eventen.
Annoncering via FB og Instagram.
Vi sender 8 personer af sted (Linda, Susanne, John, Peter,
Cai, Gorm, Solveig og Lone).
Der er forskellige spor med workshops (børn, unge, voksne
etc).
5 forældre har meldt sig til Sponsorudvalget og til at stå for
sponsorstævnet.
En forælder har meldt sig til at kigge på tøjordningen, der pt.
ikke fungerer optimalt.

ii. Oversigt over fonde og mulige
midler
7. Aktivitetsudvalg

Under udarbejdelse.
Kan John og Susanne lave ønske liste, også mere langsigtet.
i.a.b

8. Livredning

Livredning til næste sæson (planlægning af undervisning og
prøver, nu når sæsonen går t.o.m. 25/6). Susanne og Jørgen
er i gang med at planlægge det.
I 2021 blev prøverne afviklet på to baner i K-afdelingens
tider, det skal afklares om dette også er løsning. Susanne
taler med John.

9. IT / Hjemmeside
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i.

Kalender opdateres (K- og T-holdet) – Mick sørger for dette.
Jørgen er god til at få opdateret med andre aktiviteter
Linda vil sørge for at videresende mails fra kommunen.

10. Indkomne sager/ overført fra
forrige bestyrelsesmøde
11. Løbende sager
i.

Der er aftalt møde næste uge (Linda, Jesper og Jørgen) med
zakobo, der leverer en anden administrationsløsning end
Klubmodul
i.a.b

Der er kommet en donation på 1000 kr. fra Ingrid
Bennedsen, et medlem. Disse kan bruges til fælles gode,
eller en aktivitet.

12: Orientering om regnskab og
budgetopfølgning:
i. - Status økonomi 2021

Jesper sendte status sidst i august.
Der skal sendes dokumentation til kommunen for indkøbte
rekvisitter – aktivitetspulje. Jesper laver oversigt
Der er lavet en manuel løsning for de medlemmer, som ikke
har mulighed for at betale med kort.

ii.

-

Start planlægning af budget
for 2022

Jesper er i gang med nyt budgetark, som vil være mere
brugervenligt, som anvendes ved aktiviteter.
I løbet af oktober går budgetplanlægning for 2022 i gang.
John og Susanne skal give input på hver deres afdeling.

iii. Tilbagebetaling af kontingent
(tilskud fra kommunen) –
arbejdsgang/kasserer
13: Punkter til næste bestyrelsesmøde.
14: Fastlæggelse af dato for
kommende bestyrelsesmøder
a. Ordinære bestyrelsesmøder:
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15. Eventuelt

i.a.b.

16. Gennemgang af referat

Udarbejdet af:
Karin Elbæk Nielsen

Linda Lund Tietze
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