
Referat bestyrelsesmøde 15 april 2020 

Udmelding for svømmeskolen/VSK på hjemmesiden (Hvad vil/kan vi tilbyde vores medlemmer 
som kompensation): 

Der skal fokuseres på den nye sæson, når vi starter den op, med fokus på reklame og hvad vi kan 
tilbyde. Evt kan vi lave en opstartsrabat ved sæsonstart. 

Sponsorstævne 2020: 

Sponsorstævnet udskydes til foråret 2021. Vær opmærksom på om der må afholdes et 
sponsorstævne i samme år, som vi får kompensation, når vi søger om dette. 

Vi kan evt lave et arrangement i svømmehallen for vores hovedsponsorer, får at minde om at vi er 
her. Derudover kan vi lave et taknemmelighedsbrev til sponsorerne for at minde om at vi gensidigt 
har brug for hinanden også fremover. 

Støtte til klubben fra Regeringens foreningspulje (Hvad kan vi søge?). Jeg har meldt ind til DIF via 
brugerundersøgelse at vi forventer et tab på mindst 100.000 kr, da vi ikke afvikler 
sponsorstævne (nu) og da Vilde Vulkaner aflyses: 

Klubben ansøger om ca 130.000 kr i kompensation for manglende indtægter fra sponsorstævne, 
vilde vulkaner osv. Der er ikke åbnet for ansøgninger endnu. 

Der kommer også et beløb fra skole-ol, som vi skulle have afholdt, da de stadig gerne vil støtte os. 

Resten af sæsonen for eliten (ingen stævner eller mesterskaber?): 

Alle stævner er aflyst og klubmesterskaberne bliver ikke en mulighed i denne sæson. 

Morten og Jacob udarbejder en træningsplan med 2 ugentlige punkter, fx løbestest på stadion. Vi 
skal være opmærksomme på om vi kan søge kompensation, hvis de laver et stykke arbejde 
samtidig med at de er sendt hjem med løn. Alternativ træning skal i så fald være frivilligt. 

Input fra hver vores områder: 

Økonomi: Der laves et overslag over hvordan økonomien ser ud i klubben lige nu. Udfordring 
ligger i, hvor mange medlemmer der kommer efter sommerferien og om vi derved kommer til at 
mangle medlemmer.  

Formand: Vi skal selv stå for livredningen til næste sæson. Rikke skal på kursus for at kunne 
uddanne vores egne livreddere. Camilla undersøger om der er noget i forhold til forsikring. 
Rygstartsbøjler kommer i næste uge. DGI skal betale noget af rygstartsbøjlerne. VSK sender en 
regning til DGI. Mulighed for open water træning i løbet af sommeren for eliten. 



Svømmeskole: Vordingborg open water d 6 juni: Der er ikke kommet en melding endnu fra 
svømmeunionen om en evt aflysning. 

Sæson 2020/2021: 

Der er ansøgt om de samme tider til den nye sæson. Vi har en målsætning om at blive 600 
medlemmer. Den forventede medlemsstigning er ikke kommet endnu grundet opstartsproblemer i 
den nye hal. Indeværende sæson er gennemgået for hvilket hold, der skal rykkes rundt på til 
næste sæson, så vi kan udnytte vores svømmetider optimalt. 

Rikke rykker Egon ift. det  møde der skulle have været omkring den nye sæson, så vi kan komme 
videre med planlægningen. Vi har deadline 1 juni for at få det hele klar til sæsontilmelding. 

Løn til svømmeskoletrænerne: 

Camilla har lavet et skriv til trænerne omkring løn ifm coronanedlukning. Rikke sender det ud. 

Kontrakter fremadrettet: Delen omkring funktionærloven skal vi have slettet. Rikke undersøger om 
svømmeunionen har nogle standardkontrakter vi kan bruge. 

Vi skal have undersøgt om der er en mulighed for onlineregistrering af trænere og hjælpetræneres 
timer online. 

Vordingborg open: 

Vi fortsætter planlægningen som om vi skal afholde det, for ikke at komme bagud. Trænerne og 
Henning skal komme med forslag til løb - Camilla kontakter dem. Vi vil gerne have et prøvestævne 
til september med svømmeklubben syd forud for vordingborg open, hvor vi kan teste eltid. 

Evt: 

Spons: mulighed for at hjælpe Royal unibrew med at pakke kasser til virtuel ølsmagning.  

Næste bestyrelsesmøde onsdag d 27 maj kl 19.00 via Zoom, Erling sender link ud. 

Referat Rikke 

 


