Svømmeklubben SHS-Stevns.

Beslutnings referat
Bestyrelsesmøde i SHS-Stevns d. 7. oktober
Tilstede:
Formand: Susanne Haunsvig, susanne@haunsvig.dk
Tlf.: 21720512
Sekretær: Charlotte Christensen, charlotte@skumbanan.dk Tlf:
27144868
Næstformand: Morten Jakobsen M-ja@live.dk
Tlf: 42180354
Kasserer: Inger Petersen, elisabethsvej6@gmail.com
Tlf: 30511325
Medlem ; Vibeke Pedersen, vibsereden@hotmail.com
Tlf: 21716040
Suppleant: Thomas Hansen, thin@live.dk
Tlf: 30953184
Suppleant: Ruben Lykke Pedersen, r.l.p@live.dk
Tlf: 29403257
Fraværende: Charlotte, Vibeke og Ruben.

Opfølgning på referat fra sidste møde
Mødedag til beredskabsplan lørdag 26. oktober 2019 kl. 10.

Invitation sendes
på sms (Susanne)

MUS med Lars Ole nyt i kontrakt – 1t SHS-Stevns-TRI vandundervisning

Susanne & Morten

Nyt fra formanden: Susanne
AquaCamp kan ikke tilbydes medlemmerne i uge 32 i 2020 pga. andre
aktiviteter i Stevnsbadet. Vi må finde alternativer og nye tiltag.

Susanne & Tine
Lars Ole

Møde med Lars Ole og Tine:
Samarbejdet er godt.
Skolesvømning: Komplimenterer hinanden godt. Deltager i skole OL – nyt
koncept med stævne i egen hal. Lars Ole laver program og Tine
informationsmateriale til børn og forældre.
Svømmeskolen: Forslag til ændring af hold. Gode rokader på nuværende
hold, så flere får tilbudt tid.
K-afd: De store (gymnasie) har fokus et andet sted. Hvad har vi af tilbud til
dem? Mange nye drenge på talent. En del forældre bakker op.
Begge: Svært at få de unge til at klikke ja/nej til deltagelse i hhv træner- og
svømmearrangementer. Gode ideer efterlyses ☺
Nyt fra diverse udvalg :
Tri-afdelingen: Lars Oles kontrakt skal tilrettes.
Vi skal holde møde med afdelingen snarest.
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Susanne

Susanne Haunsvig

Svømmeklubben SHS-Stevns.
Økonomiudvalg v/formand: 855 medlemmer
Tilskud på 70% til uddannelse. Tine’s kurser ikke dækket endnu –
Folkeoplysningsudvalget ønsker yderligere oplysninger.
Konto i Sparekassen Sjælland er klargjort. Indestående er fordelt og sikret
(100.000€). Inger har fået dankort til én konto.
Feriepenge ift ny ferielov er på plads
Vi skal have et øje på, om alle betaler for deltagelse i ’event’

Susanne sender
mail til udvalget

Inger
Susanne

Den store svømmedag: Vi lå i top-10 igen i år. Morten har lavet en fin
tilbagemelding til de frivillige hjælpere. Ny hjælper siger tak for fin
modtagelse.
Trænerudvalg :
Modul 2 – Bane- og vendedommerkursus afholdes i klubben søndag 27.
oktober 2019. Der er 8 tilmeldte fra SHS-Stevns (i alt 14).
Nyt vandgymnastikhold er oprettet tirsdag aften
To børnehold slået sammen tirsdag og to nye oprettet.
K-udvalg :
Bestyrelsen foreslår Lars Ole at holde et forældremøde

Susanne

Hvad er der på årshjulet nu og hvad skal vi have styr på ?
Kalender opdateres (bl.a. efterårsferie)
Kontakt med halbestyrer/fritidsforvaltning efter udarbejdelse af
beredskabsplan.

Susanne
Susanne

Eventuelt:
Vi udsender spørgeskema til medlemmerne vedrørende tilfredshed og ønske
om at være aktiv i klubben – det være sig som frivillig eller evt. Sponsor.
Dansk Svømmeunion vil være behjælpelig med at analysere tilbagemeldinger

Punkter til næste møde mandag 4. november 2019.
Inger og Morten har afbud
Bestyrelse: Vagtordning for juleafslutning
Trænermøde: Holdgennemgang og planlægning af juleafslutning
Invitation af medlem fra tri-afdelingen
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Morten

Susanne

Tine
Susanne

Susanne Haunsvig

