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 Dagsorden   
 
 

 

Mødedato og tidspunkt 22 november 2022 – kl. 18:30 – 21:00  

Mødested Klublokale  

Mødedeltagere Louise, Else Marie, Esben, Ove, Erik, Svend, Maj-Britt, Frank 
S., Frank P., Henrik 

 

Referent Sekretær  

Punkt: Referat:  

 
Velkomst (18:30-18:40): 

• Valg af ordstyrer 

• Godkendelse af referater 

 
Else Marie er ordstyrer 
Referatet er godkendt 

 

   
Økonomi (18:40-19:00): 

• Kort opdatering fra Kassereren, 
omkring væsentlige forhold 

Gennemgang af økonomi. 
En enkelt kommentar vedr. afstemning – Else Marie følger op. 

 

   
Information fra FU (19:00-19:25): 

• Generel information 

Møde med Thomas Stub vedr. Team Danmark aftalen.  

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

• Konkurrenceudvalg 

• Breddeudvalg 

• Stævneudvalg, herunder Syd Cup 
evaluering. 

• Sponsorudvalg 

• Fitnessudvalg 

• Administration 

• Kommunikation 

 
 
Info vedr. fornyelse af TalentCenter Haderslev kontrakten. 
Julestævne d. 21/12-2022 
 
Alt vel i Bredden – samarbejde med Birk og Jeppe fungere 
godt! 
Sanne ’screener’ bredden for at sikre alle svømmer på det rig-
tige niveau. 
 
SydCup blev afviklet med succes, dog med en meget travl fre-
dag ift. opstilling mm. 
Pull outs afvikling måske ikke helt optimalt ift. tiden i mellem 
løbene. 
Overnatningsmuligheder skal udmeldes tidligt, så eksterne 
kan benytte sig af mulighederne. 
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Der er rejst en bekymring omkring ’bespisning’ i svømmehal-
len – Henrik J. tager dialogen med Jacob Due Hansen. 
Stævneudvalget ønsker programmet til næste års SydCup 
hurtigst – Else Marie tager hånd om dette. 
En svømmer-far (AØ’s far) har meldt sig som hjælp til vedlige-
hold af skamler – Esben hjælper ham igang.  
Gæsterne har haft en super god SydCup oplevelse ☺ 
 
Sponsor udvalget redegjorte for planen vedrørende uddeling 
af HSK-flyer. Mail udkast blev gennemgået; hvis der ikke er 
tilbagemelding inden 2 dage, udsendes mailen som vist. 
 
Fitness – der er aftalt møde med Per Christiansen, som har 
tilbudt sin hjælp som Handymand. Vi mangler fortsat at aftale 
nærmere med ’nr. 2’ person, som har tilbudt sin hjælp - Maj-
Britt rækker ud til denne person. 
Drøftelse omkring medlemsudvikling med tidligere instruktør, 
målrettet Sundhedscenteret, lægehuse og lign. (sen-skader 
mm). 
Der er ligeledes ansat ny Instruktør. 
UC Syd henvendelse (møde d. 14 december; EM/HJ) vedr. vo-
res aftale. 
 
Administration melder at vi pt. har 2 stk. finansieret af Kom-
munen. 
Yderligere 2 ansøger fra Røde Kors. 
 
Vi søger ny kandidat til kommunikationsudvalget. 
 

   
Indkomne emner (20:15-20:30): 

• Kommunikationsudvalg; hvad gør 
vi nu?  

Vi rekruttere ny medlem til Kom.-udv.  

   
Bordet rundt/Evt. (20:30-20:50): 
 

Louise informere omkring AquaCamp til næste år: uge 26+32 
+ 3 dage i Påsken. 
Rengøring er på plads i vores Fitness rum (Kløvermark). 
 
Erik beder Louise om at udsende mailen vedr. flyer. 
 
Juleafslutning bliver som sædvane i EM’s sommerhus ☺ 
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V 

Kommunikation (20:50-21:00): Intet at bemærke – referatet kan offentliggøres.  
   
   
   
   


