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 Dagsorden   

 
 

 

Mødedato og tidspunkt 14 december 2022 – kl. 17:00 – 21:00 
Bestyrelsesmøde, herefter juletraktement og hyggelig sam-
vær. 

 

Mødested Else Maries sommerhus   

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

 

Referent Sekretær  

Punkt: Referat: 
 
Velkomst (17:00-17:10): 

 Valg af ordstyrer 
 Godkendelse af referater 

 
 
Henrik valgt 
Referat godkendt 

  
Økonomi (17:10-17:20): 

 Kort opdatering fra Kassereren, 
omkring væsentlige forhold 

 
Louise gennemgik regnskabstallene. Vi ligger fint i forhold til budget og 
der er fornuftigt balance i tingene. Syd cup har givet et rigtigt flot afkast, 
og har virkelig været arbejdet værd. Der undersøges hvilke fonde vi evt. 
kan søge midler fra.  

  
Information fra FU (17:20-17:35): 

  
Ingen møde i FU siden sidst. Møde på UC Syd d.d. i forhold til fitness aftale, 
aftalen bliver i det store og hele som den er nu. Aftale med UC Syd deles 
med gruppen. 

  

Nyt fra udvalg, herunder opfølgning 
på strategi (17:35-18:35): 

 Konkurrenceudvalg 
 
 
 
 
 
 

 Breddeudvalg 
 

 Stævneudvalg, herunder Syd Cup 
evaluering. 
 
 

 
 
Er ved at planlægge en tur til Belgien, konkurrence og træning, langbane. 
Er lidt issues omkring at møde til tiden og Ardi er meget konsekvent om-
kring dette, her er der ind i mellem lidt udfordringer også med forældre. 
Crawlkursus, her vil Ardi til at have betaling herfor, han har hidtil ikke fået 
noget for det og dette ligger udenfor hans kontrakt. Der foreslås at Ardi 
får 25% af kontingent indtægter fra kurset. . 
 
Fungerer rigtigt godt og der er et godt sammenhold i gruppen. 
 
Ved at planlægge klubmesterskaber, og region syd stævne. Flemming 
Kjems vil gerne tage opgaven med at servicere skamler 2 gange årligt, før-
ste gang inden jul. 
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V 

 Sponsorudvalg 
 
 

 Fitnessudvalg 
 

 
 
 
 

 Administration 
 
 
 

 Kommunikation 

Fået et nyt sponsorat på 5.000 kr. ellers går det lidt langsomt med spon-
sorater. Flyers er pakket er klar til udlevering.  
 
Vil lave nogle flere hold med instruktør på. Vi har 2 instruktører tilknyttet 
pt. Arbejder på at få nogle flyers ud at ligge ved lægehuse for at se om vi 
kan fange nogle den vej og hjælpe dem med holdtræning. Mulighed for et 
samarbejde med Cross Fit og lave nogle events med en kombi af Aqua fit-
ness og Cross Fit. Laver et forsøgsprojekt i januar. 
 
Offentlig svømning om lørdagen, vi skal have en livredder til at dække ti-
den. Muhammed vil gerne tage den opgave. Starter op slut januar eller 
start februar. Fra kl. 13 til 16 i første omgang. 
 
Vibeke vil gerne køre det videre selv. Hun bruger kommunikationsmailen.  
 

  
Indkomne emner (18:35-18:45): 

 Rammer og retningslinjer for 
stævner og træningslejre. 

 
Retningslinjer og rammer gennemgået, sendes ud sammen med referat 
og er der ingen kommentarer hertil inden næste møde, er oplægget god-
kendt. 
 

  
Bordet rundt/Evt. (18:45-18:55): 
 

Henvendelse fra Kolding Svømmeklub med klage over at Ardi har hen-
vendt sig til en af deres svømmere, angående at komme til HSK. Der er 
flere versioner omkring denne sag. 
Der laves en digital julehilsen. 
Kontakt til dykkerklub angående hallen den 21/1-2023. 
HFK-fysioterapi har henvendt sig angående brug af aquabikes, det kan vi 
godt finde en løsning på. 
Vi skal selv sørge for rengøring af svømmehallen i juleferien efter træning. 
 
 

Kommunikation (18:55-19:00):  

  
  
  
  


