
Referat bestyrelsesmøde VSK d. 14/12-20  

Økonomi: 

Status lige nu:  

Vi mangler en del indtægter fra kontingenter. Vi har fået tilskud fra diverse puljer, tilskuddene gør at 

regnskabet løber nogenlunde rundt.  

Lønomkostninger er steget og det samme er omkostninger til livredning. Omkostninger til livredning er 

steget med ca 50 %.  

Eliteafdeling: 

Opgaveliste for bestyrelsen:  

Arbejdet er igang, men er langt fra udfyldt. Man må meget gerne komme med inputs om ens egne 

arbejdsopgaver.  

Træning for svømmere med kravtid: Kommunen har sagt ja til at de svømmere vi har med en kravtid til et 

mesterskab, gerne må træne. Morten arrangere selv træningstider. 

Træningslejr: 

Der er bestilt langbaner I taastrup I uge 7 samt træning I egen hal. Træningslejr er dog uden overnatning. 

Hvis vi ikke kan komme afsted får vi fuld refundering fra Taastrup.  

Svømmeskole: 

Livredning uddannelse af trænere og hjælpetrænere: 

Alle der er fyldt 12 år kan komme op til underviserprøven, som er en mindre livredningsprøve, hvor de 

lærer hvad de skal gøre ved evt ulykker I hallen. Dette er en god ide at give alle I svømmeskolen. Rikke laver 

undervisning og prøvedage I det nye år.  

Hvis alle har enten livredderprøven eller underviserprøven, vil vi selv kunne dække livredning og derved 

sparer penge. 

Der er ansøgt om midler fra en aqua+tweens pulje hos svømmeunionen. 

Hold I svømmeskolen: 

Der skal lukkes hold pr 1/1-21 hvor der er ingen eller få svømmere på. Der kigges I januar på hvad der 

yderligere kan gøres.  

Der skal ses på hvad vi kan tilbyde af alternative holdtyper og træninger, når vi kan starte op igen. Fx bliv 

klar til poolen for hele familien. 

Uddannelse af trænere:  

I det nye år skal der laves nogle inspirationskurser for trænerne. 

Aflønning I december: 

Det blev besluttet at give trænere og hjælpetrænere løn for december måned trods nedlukning. Dette 

gøres for at fastholde vores trænere, så de ikke finder andet job. Vi har I forvejen svært ved at finde 



kvalificerede trænere og hjælpetrænere til svømmeskolen. Det er meldt ud til dem at de ikke får løn 

fremadrettet hvis vi fortsat er nedlukkede. Ikke alle bestyrelsesmedlemmer er enige I den beslutning. 

Sponsor: 

Der er en del sponsorgaver, der skulle have været brugt til stævnet I november, der ikke er afsat endnu. Der 

skal tænkres over hvad vi kan bruge dem til… 

Klubmodul: 

Der bliver sendt en opkrævning ud I januar for 2. rate af kontingent. Dette gøres automatisk.  

Vi skal obs på om nedlukning af hold fx vandskræk vil bremse for en evt medlemstilgang. Vi plejer at have 

medlemstilgang I januar på fx vandskræk.  

Formand: 

Der er ryddet op I vores depotrum.  

Indkaldelse generalforsamling: 

Generalforsamling afholdes d 28/1 kl 19.00. Generalforsamling forberedes som den kan afholdes, hvilket 

dog nok ikke er sandsynligt. 

Henrik, Camilla og Erling er på valg. 

Stefan ønsker at udtræde ved generalforsamling I 2022.  

Vi skal have kigget vores vedtægter igennem, så de stemmer overens med det vi reelt gør. Det er især §9 

som ikke helt stemmer.  

Vi kan varsle en stigning I kontingent til næste sæson, på fx 50 kr til en ekstraordinær generalfrosamling I fx 

april måned. 

Næste bestyrelsesmøde 8/2-21 kl 19.00 

 

Referat Rikke Nielsen 

 

 

 

 

 


