
Referat Bestyrelsesmøde VSK d. 27/5 – 2020  
1. Underskrift af referater (Rikke) 5 min 
 
2. Økonomi (Stefan) 20 min 
- Økonomi, Status lige nu og året ud 
Regning på startbøjler sendt til DGI.  
Regnskabet ser ok ud indtil videre. Men bekymring for økonomien i efteråret pga eventuelle 
manglende medlemmer og manglende indtægt for sponsorstævne 
Hvor mange medlemmer kommer der i starten af den nye sæson. Der skal måske gøres offensiv 
reklame på sociale medier, avisen og ophæng diverse steder om at svømning starter. Evt også 
reklamestanderen  
 
3. Elite afdeling (Anne & Camilla) 20 min 
- Opgaveliste / hvad skal vi skrive på? 
Der skal laves en opgaveliste med bestyrelsens opgaver med hvem der gør hvad, så det bliver 
nemmere at overlevere til nye bestyrelsesmedlemmer. Det vil gøre det nemmere at rekruttere  
nye bestyrelsesmedlemmer. Anne vil gerne lave et udkast til næste bestyrelsesmøde. Tjeklister til 
fx stævner, sponsorstævne mm 
 
- Status på Træningslejr 2020-2021 – penge tilbage fra Sportconcept?  
Trænerne har foreslået uge 42 pga den lange nedlukningsperiode, istedet for vinterferien. Vi 
afventer hvad der kan lade sig gøre. 
Der køres stadig en erstatningssag mod sportsconcept. Det ligger stille grundet corona, da alt er 
lukket ned. Forventer en billigere træningslejr til næste sæson.  
 
- Syd har inviteret Anne, Camilla, Morten & Jacob til møde omkring fremadrettet samarbejde 
(efter Corona) . 
Vi vil gerne fortsætte samarbejdet med fælles træninger og fælles træningslejre. Der kunne evt 
laves en fælles træningsweekend.  
 
- (Forslag) Afslutning for eliten (E1, E2 og Aspirant); lån af sommerhus på Ore. Diverse lege, hygge, 
vi bader og kåringer. Vi slutter af med grill. Hvis ikke vi må forsamles over 30 bliver det uden 
forældre. Mulighed for at overnatte i telt. Årets svømmere kåres m/k. Samt der uddeles 
svømmenåle. Weekenden lørdag/søndag i uge 26, når sommerferien starter. Det er for elite 1, 2 
og aspirant.  
 
- Alle trænere har underskrevet deres kontrakter jf. de ændringer vi snakkede om sidst. Morten er 
åben over for et 2-årigt samarbejde. 
Funktionærloven kan godt slettes for de trænere der har under 8 timer om ugen. 
Ingen bonus i cheftrænerkontrakten for næste sæson. 
Morten og Jakob skal lave noget for svømmeskoletrænerne, når svømmehallen  
åbner op igen.  
- Evt. 
Talentudviklingspuljen: Thyra og Jakob skal på trænerkursus.  



 
 
4. Svømmeskole (Rikke) 20 min 
- Holdplan fra vores møde med DGI. Holder den? 
Holdplanen for næste sæson er næsten færdig.  
Livredningshold hvor trænerne automatisk er tilmeldt, hvor der øves 
livredning/konkurrencelivredning. Kunne evt også tilbydes triklubben. 
Lige pt er der 6 hjælpetrænere. Vi plejer at være 10-12 stykker. Der sendes mail rundt til elite og 
teenhold 
- Aquacamp? 
Vi er ikke tilmeldt.  
Hvis svømmehallen åbner til juni, snakker Rikke og Camilla sammen om vi kan tilbyde noget 
tilsvarende.  
- Sommersvømning  
træning hen over sommeren for mindre hold på 10-15 personer. Fx gør klar til sommeren. Udgifter 
til trænerlønninger hen over sommeren.  
- Livredning 
Svømmeklubben er dækket af ulykkesforsikring igennem DGI og DIF, hvis vi har egne livreddere. 
Vi fortsætter med DGI har livredning på vores børnehold. Vi sørger selv for livredning for eliten og 
voksenhold. Prisstigningen kan dækkes ved at hæve kontingentet med 10 eller 20 kr. Dette skal 
gøres på en generalforsamling.  
 
 
5. Sponsor (Henrik) 20 min 
- Hvad kan vi søge / Har søgt? 
Ingen ny dato for sponsorstævne.  
Ansøgt kompensation for manglende arrangement.  
Takkebrev til sponsorerne er under udarbejdelse, sendes rundt til bestyrelsen. 
 
6. Klubmodul (Erling) 20 min 
- Generel status 
Ingen ud og ind meldinger grundet corona endnu. Vi er 414 medlemmer. 
- Ny sæson 
Rikke sender planen hurtigst muligt dog først uden trænere.  
 
7. Formand (Camilla) 10 min 
- Ansøgt om tilskud. Forventer svar d. 8/6. 
Der er søgt tilskud for 80.000kr.  
- Øst årgang 2021 – godkendt! Anne har bidraget med forbehold. Tak. 
16-18 April 2021. Godt grundlag for at kunne lave et godt stævne.  
- Det er stadig planen at vi afholder stævnet i november, hvis omstændighederne tillader det.  
- Eliten i vandet lige så snart svømmehallerne må åbne igen.  
- God dialog med svømmeunionen 
Får mange gode tilbud om forskellige webinarer. Svømmeunionen bakker os godt op. 



 
 

 
 

Næste bestyrelsesmøde onsdag d 5 august kl 19.00 foreningszonen/hos Stefan.  
Referat Rikke 

 
 
 


