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Referat Bestyrelsesmøde 
Nr.  2022 - 3 

Tirsdag den 10. Maj kl. 18.00-21.00 
Sted: Mødelokale 5, Kulturnariet 

 
Deltagere: Linda Lund Tietze, Søren Høegh Butzbacker, Karin Elbæk Nielsen, Susanne Schultz, Mick 

Larsen 
Afbud: Jesper Kongstad, John Olesen 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste 
møde 
Linda Lund Tietze 
 

Ingen bemærkninger 

2. Velkomst og siden sidst  
Linda Lund Tietze 
 
Punkter: 

 
- Fritidsprisen – Jørgen 
- Antal medlemmer  
- Klubmesterskaber 
- Strategiplanen -opfølgning 
- Faciliteter 
 

 

Jørgen Essendrop fik overrakt Faxe Kommunes fritidspris 
2022 ved en festlig ceremoni 28. marts. Han var indstillet 
af Haslev Svømmeklub for sit store arbejde gennem 
mange år for svømmeklubben 
 
Vi har i indeværende sæson fået 602 medlemmer, hvilket 
er 1 flere end sidste år. Der har været lagt en stor indsats 
for at få flere medlemmer i løbet af sæsonen. 
 
Klubmesterskaberne blev afholdt 30. april 2022 med 5 
masters svømmere, 20 svømmeskolebørn og K-
afdelingen med god stemning og mange deltagere og 
tilskuere. 
 
Strategiplanen: 
Klublokale: Der er indhentet to tilbud til at få sat en dør i 
til at lave klublokale i svømmehallen mod HTT Fitness. 
Bestyrelsen har besluttet sig for det ene tilbud, og 
godkendte tilbuddet og udgiften. Det er håbet, at det nye 
lokale står klar til sæsonstart i august. Der søges tilskud 
fra anlægspuljen. 
Fællesskaber/Kultur: Der bliver holdt sociale 
arrangementer efter en vurdering 
Samarbejder med andre: Der har været nogle tiltag, men 
ikke noget formaliseret. 
Professionalisme: Uddannelse af instruktører og 
hjælpeinstruktører, coaching etc. Vi prioriterer at holde 
MUS-samtaler og at give udtalelser med, når de stopper. 
Vi skal prioritere at fortælle den gode historier på sociale 
medier/hjemmeside. 
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PR: Der har været forskellige artikler. Der udnævnes en 
ansvarlig for at lave og sende en pressemeddelelse og for 
sociale medier. Karin laver skabelon. 
Faciliteter/ processen omkring nye svømmehal: 
Søren laver et notat med hvad det er HSK gerne vil opnå 
og argumenter herfor, til kommunen, som har bedt om 
input. 
 
 
 
 

3. Nyt fra Forretningsudvalget 
Linda, Jesper og Karin 
 
Punkter: 

Intet nyt 

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

- Generelt 
 

 
Klubmesterskaber, hvor der blev sat en del personlige 
rekorder. Dagen sluttede med en fest for K-afdelingen, 
hvor der blev delt nåle ud for de seneste to år. 
 
Næste stævne er A6 cup i Jyllinge 28-29.maj 
Uge 42 træningslejr i Gudhjem K+T. Der er afgang søndag 
og hjemkomst fredag. 
 
Der påtænkes at tage to nye elever fra svømmeskolen op 
på T-holdet. 
 

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

- Swim Off (Sponsor svøm 2022) 
- vendeflag 2022 
-  

 
Rekord i indsamling til Swim Off stævnet, 142.000 kr blev 
der svømmet ind. 
Det har været muligt at indbetale via Mobilpay.  Der er 
stadig en del penge, som ikke er indbetalt. 
Indtægterne er en del af K-afdelingens budget, men det 
skal italesættes hvad de ekstra penge bliver brugt til, så 
svømmerne kan mærke at det nytter med en ekstra 
indsats. 
 
Dan H. har skaffet en ny aftale om at dele reklamer ud, 
som kan give en ekstra indtægt til K-afdelingen. 
 
Samarbejde med SJEB/ Sportigan Rønnede omkring nyt tøj 
fungerer godt. 
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Der er brugt flere penge på medaljer og nåle end 
budgetteret, da der er valgt at foretage et større indkøb, 
hvilket giver en væsentlig billigere stykpris. Derved vil der 
ikke skulle købes stort ind næste år. Posten deles med 
1/3 svømmeskolen og 2/3 til K-afdelingen. 

 

6. Nyt fra Aktivitetsudvalget 
Mick Larsen 
 
 

Det kan overvejes at arrangere en bod til klubmesterskab 
næste år. 
 
Det næste stævne forventes at være i september. 

7. Status i Svømmeskolen 
Susanne Schultz 
 
Punkter: 

- Generelt 
- Ny sæson 
- Instruktørbesætning 
- Havsvømning 
- Banetorvsholdere (mange 

klager) 

Alle instruktører til den kommende sæson er på plads, og 
der færdiggøres  nye kontrakter. 
Hjemmeside er opdateret med nye billeder af 
instruktørerne. 
Aqua Camp er arrangeret sammen med Faxe Kommune, 
der søges tilskud 
Der søges deltagere til holdet for Børn med særlige 
behov. 
Aqua fitness instruktør til fredag formiddag søges. 
 
Søndag 15. maj Livredderdag med det nye livreddertårn. 
4 skal på instruktør uddannelse i september. Dertil er er 
der et par andre ønsker om uddannelse. 
 
Havsvømnings hold er startet op, foreløbig i 
svømmehallen, fra ca 1. juni udendørs. Der er 
samarbejde med DGI/Bevæg dig for livet om konceptet. 
 
Familiesvøm fra næste sæson i det lille bassin 
 
Banetovsholdere: De er tunge og svære at håndtere. Vi 
forsøger at sætte nye hjul på. 
 

8. Sociale Aktiviteter 
Susanne / Linda 
 
Punkter:  

- Opdateret sæsonplan  
- Næste aktivitet:  
- Mikrostævne (12/6 i Præstø 

(Tom ansvarlig) 
- Instruktør dag (12/6) 

 

Instruktørdag 12. juni fra kl 13. 
 
Aqua inspiration, Ledersporet for 
bestyrelsesmedlemmer. Sidste weekend i oktober. 
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9. Livredning 
Susanne Schultz 
 Punkter:  
 

Der sendes mail ud til lærerne (igen) om livredning. 
Susanne overtager teoriundervisningen fra Jørgen. 
Tom og muligvis nogle af svømmehalspersonalet er 
dommer på nogle af prøverne. Disse afregnes til den 
vanlige takst. 
 
 

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

 
Klubmesterskaberne 
Sponsorstævne 

11. Regnskab og budgetopfølgning 
Jesper Kongstad 
 
Punkter: 

- Hvor stor skal vores egen 
kapital være? 

- Status på Budget  
- Instruktør løn 

 

Der er bogført op til 30 april. 
Instruktører indsender alle lønafregning pr mail nu. 
 
Drøftelse om egenkapital tages på næste 
bestyrelsesmøde 
 

12. IT / Hjemmeside 
Ansvarlig? 
 
Punkter: 

 
Ikke noget nyt. 

13. Punkter til næste bestyrelsesmøde 
 

Drøftelse om ønsket størrelse på egenkapitalen. 

14. Eventuelt 
 
Punkter 

 
 
 

15. Datoer for kommende 
bestyrelsesmøder i 2022 

8. September 
17. November 

Gennemgang af referat 
Linda Lund Tietze 
 

 
Udarbejdet af. Karin Elbæk Nielsen 
 

 

 


