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Dagsorden  

Mødedato og tidspunkt 26 oktober 2022 – kl. 18:30 – 21:00

Mødested Klublokale

Mødedeltagere Louise,  Else Marie,  Esben,  Ove,  Erik,  Svend,  Maj-Britt,
Sofie, Frank, Sanne, Henrik

Referent Sekretær

Punkt: Referat:

Velkomst (18:30-18:40):
 Valg af ordstyrer
 Velkommen til de 3 nye besty-

relsesmedlemmer
 Godkendelse af referater

Henrik valgt.
Velkomst og præsentation.

Referat godkendt.

Økonomi (18:40-19:00):
 Kort opdatering fra Kassere-

ren, omkring væsentlige for-
hold

Der mangler en del medlemmer i bredden, som medvirker et min-
dre kontingent bidrag, hvilket vil udfordre økonomien. Lønudgifter
er den klart største post. Vi skal have overblik over hvad der kom-
mer ind i kontingenter i december. Der må eventuelt laves nogle
justeringer for at få økonomien til at hænge sammen. Muligheder:
flere  arrangementer  eller  minimere  omkostninger.  Spørgsmål  til
saldobalance, kan vi få tallene fra sidste år til at dække samme pe-
riode  som  i  indeværende  år.  Dette  er  der  enighed  omkring
fremadrettet.

Information fra FU (19:00-19:25):
 Generel information
 Fastlæggelse af fremtidige 

mødedatoer – HSK besty-
relsesmøder

 Bank status, oplysninger/legiti-
mation

 Badning før svømning

22/11-2022 – 14/12-2022 (OBS kl. 17.00) – 1/2-2023 – 7/3-2023 –
18/4-2023 – 9/5-2023 – 15/6-2023

Forandret  service  fra  banken  og  flere  gebyrer  bl.a.  vedrørende
udenlandske  transaktioner.  Forretningsudvalg  sender  billeder  af
kørekort og sygesikring til Louise på kasserer mail.

Der er en del der ikke får badet ordentlig inden de hopper i bassi-
net. Det er i Kløvermarkshallen problemet er. Mail til alle svømme-
re/forældre herom. Trænere tager det  op med deres respektive
hold(Else Marie). Vi omkring klubben skal i fællesskab hjælpe med
at påpege det overfor svømmere.

Er klar til tryk - 20.000 stk. i alt. Digital version ligges op på face-
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 Flyer i tryk, næste skridt?

 Forældrehenvendelser vedr. 
hjælp til fitness; hvem tager 
den herfra?

book og deles af bestyrelsen. Uddelingen skal foregå imellem jul og
nytår. Planlægning og koordinering heraf igangsættes. Frank P og
Erik laver oplæg herom til næste møde.

Henrik tager hånd om dette og får det videre til Maj-Britt.

Nyt fra udvalg, herunder opfølg-
ning på strategi (19:25-20:15):

 Konkurrenceudvalg

 Breddeudvalg

 Stævneudvalg

 Sponsorudvalg

 Fitnessudvalg

 Administration

 Kommunikation

Else Marie: God træningslejr – kører godt i alle K-afdelinger. Tur til
Ingolstadt under planlægning som erstatning for træningslejr K1. 
K3 til Vallecup og det gik virkelig godt med masser af gode oplevel-
ser til alle, det påtænker vi at gentage næste år.

Else Marie: Indkaldt Birch til møde omkring, om der er nogle hold
der  skal  nedlægges/sammenlægges  gældende  fra  januar.  For  at
have en ok størrelse på holdende samt spare nogle lønkroner, pas-
sende antal for et hold minimum 6 svømmere. 
Det går godt på holdende og vi har fået et godt team i bredden.
Sanne kommer en uge ned i bredden for at vurdere om der er nog-
le svømmere der skal rykkes rundt på holdende, dette skal ske in-
den jul.
Der skal sikres plads på C-holdende i så fald der rykkes rundt, da de
er fyldt lige pt.

Esben: Syd cup: der er tilmeldt 1748 individuelle starter og 84 hold-
starter -  start  fredag kl.  17.00 -  lørdag start 09.30,  søndag start
09.00 færdig søndag aften ca. 18.45. Indtægtsniveau ca. 290.000
kr. Den største indtægt nogensinde. 16 klubber er tilmeldt. Vi har
ikke hallen til rådighed grundet håndboldkampe. men råder fuldt
over forhallen, da det er aftalt med håndboldklubben at de benyt-
ter anden indgang. Henrik tager velkomst i stedet for Else Marie.

Erik: 6 svømmere har tegnet kontrakter, 9 kontrakter totalt. Total-
beløb 42.500 kr. Meget lavt beløb på nuværende tidspunkt i for-
hold til tidligere. Mail sendes ud til forældre for at sparke gang i det
opsøgende arbejde. 

Udgår.

Ove:  Problemer  med  bookingen  af  haltider.  Dette er  der  dialog
med kommunen om, for at få det rettet og op at køre igen. Fleksibi-
litet over for kommunen omkring kommunebetalt fitness til borge-
re,  der  kan  potentielt  være  et  meget  givende  samarbejde.
Breddetrænere er blevet opdateret i  klubmodulet.  Træningstider
passer ikke i klubmodulet og skal tilpasses. Else Marie opdaterer
det.

Vibeke er interesseret i at hjælpe med opdatering af hjemmesiden.
Enighed omkring at det er ok hun får rettigheder til at tilrette hjem-
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mesiden. Esben retter henvendelse til Vibeke herom.
Bør der være en SoMe ansvarlig på hvert hold? 
Sofie vil gerne hjælpe til med kommunikationsdelen. Sofie og Vibe-
ke tager fælles bolden omkring kommunikation til hjemmeside og
Facebook osv. Målet er at sikre en mere åben kommunikation om-
kring klubben og arbejdet i den.

Indkomne emner (20:15-20:30):
 Henvendelse fra Vibeke ift. at 

løfte frivillig opgave!
Se overfor under kommunikation.

Bordet rundt/Evt. (20:30-20:50): Børneattester skal foreligge ved dem der har gentagende løbende
kontakt med børnene dvs. trænere og holdledere.
Svend tager kontakt til OK angående samarbejde, og lave en mulig
indtægt denne vej.
Pris Aqua camp 995.- (vi bør holde os under 1000 kr. grænsen) for
en hel uge. Tilsvarende lavere for færre dage.
Det fungerer ikke med rengøring i styrkelokalet, vi har ingen til op-
gaven. 
Vi skal finde en der kan tage opgaven ca. 1 time om ugen kræver
det. Frank P har muligvis en til opgaven, og vender tilbage herom

Kommunikation (20:50-21:00):

V
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