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Referat Bestyrelsesmøde 
Nr.  2022 – 4 

Torsdag den 8. september kl. 18.00-21.00 
Sted: Klublokalet, Svømmehallen  

 
Deltagere: Linda Lund Tietze,  , Karin Elbæk Nielsen, Susanne Schultz, Mick Larsen, Jesper Kongstad  

Afbud: Søren Høegh Butzbacker, John Olesen 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste 
møde 
Linda Lund Tietze 
 

 
Ingen bemærkninger 

2. Velkomst og siden sidst  
Linda Lund Tietze 
 
Punkter: 

 
- Ny sæson er i gang. 
- Nøgler til klubben, og 

oversigtsliste  
- Foreningsudviklingskursus - 

Faxe Kommune tilbyder igen  
- Strategiplanen 
 

 

 
 
Ny sæson er i gang med 511 medlemmer. Det er 100 
flere end tilsvarende tidspunkt sidste år, hvilket er en 
glædelig fremgang. Hovedparten af børneholdene er 
udsolgte. 
 
Nøgleliste: Vi har oversigt over de nøgler vi har, denne 
skal vedligeholdes. Der købes en nøgleboks til nøgle til 
klublokale, som sidder uden for lokalet. I klublokalet 
købes en nøgleboks til klublokalet til alle andre nøgler. 
Susanne kigger på tilbud. 
 
Foreningsudviklingskursus (Jesper, Mick og Susanne) har 
været på dette. 
 
Strategiplanen – udskydes til næste møde. 
 
 

3. Nyt fra Forretningsudvalget 
Linda, Jesper og Karin 
 
 

 
Ikke noget nyt. 
 
Kontrakter fornyes. 

4. Status i Konkurrence-afdelingen 
Mick Larsen og John Olesen 
 
Punkter: 

- Generelt 
-  

 
Pt 24 svømmere på K-holdet og 10 på T-holdet. 
En svømmer, der er på paralandsholdet, træner med K-
holdet. 
 
Mette er tilknyttet K-holdet som Fysioterapeut. 
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Uge 42: Træningslejr på Bornholm (K- og T-holdet), der 
anvendes midler fra sponsorsvømning, som reducerer 
brugerbetalingen. 
 
Stævne 17-18/9 i Ringsted for K-og T 
Junior mesterskaber 7-9/10, der er 3 svømmere med 
Stævne i Tåstrup 18-20/11 
 
 
 

5. Nyt fra Sponsorudvalget 
Mick Larsen/Søren Butzcbacker 
 
Punkter: 

- Sponsor vendeflag 2022 
-  

Der søges sponsorer til nye tasker til svømmerne. 
 
Der kan være sponsorer på hjemmesiden. 
 
Der er indkøbt vendeflag ugen logo. 
 

 

6. Nyt fra Aktivitetsudvalget 
Mick Larsen 
 
Punkter: Kan de være på når vi også 
har arrangementer fx til 
klubmesterskaber… 
 

 
Haslev Cup midt i januar. Mick følger op. 

7. Status i Svømmeskolen 
Susanne Schultz 
 
Punkter: 

- Generelt 
- Ny sæson 
- Medlemsstatus 
- Eventuelle opsamlingspunkter 

omkring aqua campen 
 

 
Annonce i Haslev-Faxe posten i august. 
 
Medlemsstatus – se ovenfor. 
De som melder sig til venteliste kontaktes for at finde et 
andet hold. 
 
To instruktører har været på instruktør kursus. Der kigges 
også på muligheder for kursus til de nye 
hjælpeinstruktører. 
 
Aqua Camp gik rigtig godt. Der var kun ca halvt så mange 
deltagere som de foregående år. Instruktørerne gjorde 
det rigtig godt og der var stor ros fra forældre. 
 
Forældre må ikke være i svømmehallen, mens der 
undervises på hold, hvor børnene er alene i bassinet. 
Erfaringen er at undervisningen forløber væsentlig bedre 
for børnene, når forældrene ikke er der. 
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Det er ikke nødvendigt at melde afbud til hold, med 
mindre det er flere uger i træk man ikke dukker op. 
 
Dialog med Faxe Kommune, jobcenteret, omkring 
svømmehold for personer med ikke-vestlig baggrund. 
Kommunen er opmærksom på at vi også kan tilbyde børn 
fra Ukraine svømning 
 
Den store svømmedag afholdes 9. oktober. 

8. Sociale Aktiviteter 
Susanne / Linda 
 
Punkter:  

- Klublokalet 
- Kaffemaskine i svømmehallen 
- Næste aktivitet:  
- Mikrostævner ? 
- Aqua inspiration, Ledersporet 

for bestyrelsesmedlemmer. 
Sidste weekend i oktober. 

-  

 
Klublokalet: Susanne køber nogle ting til klublokalet 
inden for budget 

9. Livredning 
Susanne Schultz 
 Punkter:  
 

 
21 Livredderprøver for skolerne, 26 livredderprøver på 
instruktørerne er afholdt her hen over sommeren. 

10. PR /Markedsføring 
Susanne/John / Karin/Linda 
 
Punkter:  
Hvilke historier skal på SoMe/avisen? 
 

 
Husk at der lægges nyheder op på SoMe og artikel efter 
stævner. 

 

11. Regnskab og budgetopfølgning 
Jesper Kongstad 
 
Punkter: 

- Hvor stor skal vores egenkapital 
være? 

- Budget til kaffemaskine 2023 
- Budget opfølgning per august 

2022 
- Julegaver 2022 
- Budget 2023, gennemgang af 

enkelte konti og eventuelt 

 
 
Sponsor svømning, for 3 uger siden var ca 17 tkr. i 
udestående ud af ca 140 tkr. 
Økonomien ser overordnet fint ud. 
Udviklingspuljen – materialer, integration og lignende: 
Ikke meget aktivitet 
Aqua camp: Resultatet er i balance idet klubben modtog 
15k fra kommune i tilskud. På forhånd havde bestyrelsen 
accepteret et underskud i budget på op til 10k hvis der 
ikke var nok tilslutning. 
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tilpasning / opretning af konti 
(Bla. en konto for Nets 
betalinger, annoncering for K-
Afd - samt mikrostævner 
afholdt af Tom) 

- Nets dobbeltbetaling, sag 
afsluttet 

- Ansøgninger ved Faxe 
Kommune, udviklingspulje 
november for 2022 og 
december for 2023 input. 

- NemId administrator  
-  

 
 

Budgettet følges på hovedparten af posterne, dog er der 
en større udgift til etablering af klublokale end forventet. 
Kommunen har netop bevilget midler fra anlægspuljen til 
dette. 
 
Budget 2023: Går i gang efter efterårsferien. Vi skal 
forholde os til om der skal være nye posteringskonti til 
indtægter og udgifter. 
Budget Kaffemaskine 2023: Der afsættes midler til en ny 
kaffemaskine, som kan stå i svømmehallen og være til 
gavn og glæde for klubbens medlemmer. 
 
Egenkapitalen: 
Vi har forespurgt DGI om råd og vejledning ifht anbefalet 
størrelse på egenkapital. Dog kan DGI ikke give noget 
konkret svar, men de synes at det er flot at klubben har 
en egenkapital der svarer til 1-1,5 * årligt 
medlemskontingen. Bestyrelsen har vurderet at i en 
eventuel nedluknings periode, hvis svømmehallen lukker 
grundet nedslid inden en ny svømmehal kan stå klar, vil 
det være fornuftigt at have en egenkapital af en vis 
størrelse. Målet er at egenkapitalen ikke skal vokse, men 
heller ikke reduceres voldsomt. Dette tages som en 
drøftelse på generalforsamling, hvis egenkapitalen skal 
reduceres kraftigt. 
Bestyrelsen drøftede om der fra den næste sæson skulle 
være en rabat til pensionister og til unge under 25 år. 
Eventuelt også søskenderabat. 
 
Julegave 2022: De seneste to år har der været et forhøjet 
beløb, grundet delvist Corona nedlukning. Bestyrelsen 
blev enige om julegaver. 
 
Nets dobbelt betaling: Sagen er afsluttet. Vi har fået 
penge retur. 
 
Husk at søge udviklingspuljen i god tid inden årsskiftet. 
 
Medarbejder NemId volder vanskeligheder. Skal bruges 
til indhentelse af børneattester på instruktører og 
hjælpeinstruktører. 
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12. IT / Hjemmeside 
Ansvarlig? 
 
Punkter: 

- Zakabo / Webløsning, Køge er 
overgået til Zakabo. Zakabo 
kontaktet Jesper igen 

- Time registrering, Webbaseret 
løsning, Klubmodul trukket 
deres tiltag tilbage. Andre 
leverandører f.eks. Webstaff ? 
 

- Webmaster – fremtid 
- Nyt klubmodul 
- SoME frivillig 
-  

 
 
 
 
Linda hører om erfaringer med Køge. 
 
Det undersøges om vi kan finde en mere smart løsning til 
timeregistrering. 

13. Punkter til næste bestyrelsesmøde 
 

 

14. Eventuelt 
 
Punkter 

-  

 
Jesper, Mick og Søren er på valg til generalforsamlingen 
2023 (afholdes i februar). Jesper ønsker ikke genvalg, 
hvilket betyder der skal vælges en ny kasserer. 
Er der medlemmer eller forældre til børnemedlemmer,  
som ønsker at stille op som kasserer eller 
bestyrelsesmedlem, bedes de henvende sig til formanden 
Linda. 
 
 
 
 

15. Datoer for kommende 
bestyrelsesmøder i 2022 

Næste møde er aftalt 17. november kl 18 i Klublokalet. 

Gennemgang af referat 
Linda Lund Tietze 
 

 
Udarbejdet af. Karin Elbæk 
 

 

 


