
Referat fra bestyrelsesmøde 22.3.2021 VSK. 
Deltagende medlemmer af bestyrelsen/via zoom:  Stefan, Rikke, Camilla, Erling, Henrik & Anne. 

Anne tager referat under mødet.  
 
 
1.Gennemgang af økonomien  
 
Der er kommet 25.000 kr. i fondsmidler og Coronahjælp på 32.000 kr.  
Der er søgt en pulje mere under DGI. Vi søger alt hvad der kan.  
 
Det giver bedre tal i regnskabet, men ellers ikke nyt siden seneste møde.  
 
Røde kors har betalt gebyr/indmeldelse til børn.  
 
2. Svømmeskole 
 
- Aquacamp afholdes d. 8.4.2021 via zoom/teams. Svømmeunionen informerer omkring det grundet 
Corona. 19-20.30.  
 
- plan for genåbning 
Det forventes at når der genåbnes vil det være med samme restriktioner som tidligere. At der fortsat skal 
være Coronavagter mv. Der kan indkaldes til et træner/hjælpetræner møde som sidst ved opstart.  
 
Der er søgt de samme haltider til den kommende sæson, dog med ½ time mere i varmtvandsbassin.  
Det drøftes løbende hvad klubbens banebehov er, og ser an til sæsonen efter sommerferien.  
 
3. Sponsor/stævner  
 
- Vordingborg Open. Der er udarbejdet udkast til brug for invitationen til sponsorer imod reklameværdi for 
virksomheden. Dette bruges til markedsføring af stævnet for sponsorater.  Der arbejdes videre med 
oplægget frem mod næste møde.  
 
4. Klubmodul/ hold sammensætning  
 
Vi skal drøfte mulighederne for betaling/pris når vi ved hvornår svømmeskolen må genåbne. Der er 
medlemmer som har betalt og medlemmer som ikke har betalt endnu. Vi aftaler nyt bestyrelsesmøde når 
genåbningsplanen kendes for at se scenarierne an, for derved at kunne planlægge håndtering af genåbning 
for klubbens medlemmer.  
 
5. Eliten  
- Træningslejr for eliteafdelingen er svær at planlægge med nuværende grundlag grundet Corona. 
Træningslejr i Danmark er foretrukket. Vi afventer opstarten og sæsonen for hvor mange elitesvømmer der 
er i den nye sæson og sammensætningen af dem.  
 
- TYR kontrakt indgås. Det er en rabataftale for klubben imod reklame for TYR.  
 
6. Formandspunkter  
 
- Virtuel generalforsamling. Det står ikke i vores vedtægter at vi kan gøre det virtuelt, men vi kan af særlige 



omstændigheder lave det sådan. Og efterfølgende skrive det i vedtægterne ved fremtidige situationer. Det 
skal varsles 3 uger før afholdelsen. Det afholdes torsdag d. 6.5.2021 udendørs dog virtuelt ved dårligt vejr.  
 
 
Næste bestyrelsesmøde - Onsdag d. 28.4.2021 kl.19  
 


