
Referat fra bestyrelsesmøde 15.2.2021 VSK. 
Deltagende medlemmer af bestyrelsen/via zoom:  Stefan, Rikke, Camilla, Erling, Henrik & Anne. 

Anne tager referat under mødet.  

 

 

1.  Stefan: Gennemgang af økonomien (status nu og prognose for året ud - uden opstart) 

Stefan gennemgår budgetforventningen for 2021 – der er tidligere drøftet en medlemsnedgang på 
ca. 10% grundet Corona nedlukning, men reelt bør det måske være højere.  Der forventes ikke 
start til 1.3.2021 med svømmeskolen da der ikke er udmeldt genåbning af samfundet endnu.  

Der er pt. En medlemsnedgang på ca. 20%.  Stefan har i budgetsimulationen regnet med en 
nedgang på 30% for kontingent.  

Der er ikke kommet tal for nuværende indbetaling af kontingent/aktuel budgetstatus for årets 
første 2 måneder. Pt. Er udgifterne til den almindelige sædvanlige administration og fastlønnede 
træner. Øvrigt betales ikke grundet nedlukning.  

Vordingborg kommune fastholder samme medlemstilskud for 2021 som 2021.  

143 medlemmer har betalt 2. rate ud af 336 tilmeldte.  

Sidste år 414 medlemmer – så pt. Et fald på 20% af medlemmerne.  

Posten træningsredskaber kan vi jo nedskrive til 0 i denne sæson. Vi må vælge at søge fondsmidler 
hvis der skal købes ind i denne sæson.   

Udgifter til træningstøj nedskrives for at reducere udgifterne.  

Budgetlægningen viser et estimeret underskud for 2021 på ca. 30.000 kr.  

Øvrige tilskud er sat til indtægt på 91.000 kr. Det er alle øvrige end kommunale. I 2020 fik vi 
130.000 kr. i øvrige tilskud for 2020.  

Camilla har søgt noget Corona pulje igen for 56.000 kr. som vi ikke fik sidste gang. Der er ikke 
kommet svar endnu. 1.3.3021 kan vi søge for vores lønomkostninger, ligesom hjælp for Corona 
vagter mv.  

Budgetestimatet vidner om Corona situationen og nedlukningen. Men der er håb for, at vi med 
søgning af fonde, samt mulig stævne afholdelse i efteråret kan indhente underskuddet.  

 

Overførsel fra sidste møde:  



• Rentabilitetsberegningen gennemgås løbende, ligesom budget.  

• Fuld gennemgang af klubbens økonomi.  

 

Denne dagsorden overføres løbende for at sikre der er tæt opfølgning på økonomien under denne 

nedlukning.  

 

2. Trænerstatus og ansøgning af puljemidler/kontingentstigning /Camilla 

Ingen kan svømme lige nu og de sidste uger grundet tekniske problemer.  
Der er søgt diverse puljer – se punkt 1.  

3. Eliten?/Bestyrelsen betale for børn? 

 Skal kontingent sættes op for Elite afdelingen?  Lige nu er der jo stævnebetaling for den enkelte 
imod andre klubber som har stævne/kontingent i et. Vi fastholder den nuværende model.  

Vi vil i stedet tale omkring at få flere til at svømme elite svømning, så der kommer flere på 
holdene.  

Det er ved tidligere møde drøftet at omstrukturere eliteafdelingen.   

 
Overførsel fra sidste møde:  

• Generel snak omkring eliteafdelingen. 

 

4. Anne: Forhandle kontrakter for næste sæson? 

Det har været samme vilkår som sidst de sidste gange. Vi har ikke taget hul på dialogen 
med de fastlønnede træner endnu, men det skal gøres.  

Jacob spørges om han vil afgive løn under nedlukning da han ikke er træner.  

Kontraktforhandlinger udskydes til vi kender mere om opstart at svømmeskole og er 
tættere på maj/juni. Dette for at sikre vi kan se hvordan budgettet udarter sig, ligesom 
antallet af elitesvømmere.  

 

5. Erling & Rikke: Beslutte holdstatus på baggrund af gennemgang sidst (Henrik skal høres) 

Se punkt fra sidste møde.  



Situationen omkring livredning drøftes løbende som svømmeskolen/priserne fra DG- huset 
ændres.  Det fungerer på aspirant med træner som livredder, men øvrige hold er ikke klar 
til det.  

Kontingent opkrævning var udsat til slut januar. Klubmodul funktionaliteten sørger selv for 
opkrævning. Der skrives en notits på facebook.   

6. Henrik: Droppe sponsorstævne 2021 men i stedet tænke Vordingborg Open 
(Handleplan/Køreplan så vi kan rykke hurtigt når vi åbner igen) 

Østdanske mesterskaber er også en mulighed igen. Indtjening fra dette vil alene kunne udligne 
nuværende forventede underskud.  

Sponsorstævnet har svære betingelser grundet Corona.  

Vordingborg open – det undersøges om dato er booket i stævneplan/hallen.  

Henrik efterspørger retningslinjer for hvad kan man forhandle med i forhold til at få sponsorer ind 
til stævnet. Henrik opstiller en skitse til hvad man kan ”sælge” for at få sponsorer ind. 
Svømmehallen skal spørges for hvad vi må……  

7. Evt.   

Næste møde sættes til:  

Overføres til dagsorden næste møde:  

• Mulighed for at tilgodese eksisterende medlemmer ift. Manglende vandtid. Rabat/andet? 

• Drøfte mulighed hvad vi skal efter 1.3.2021 hvis restriktioner forlænges. 

• Generalforsamling udsat ubegrænset.  

• Opgavebog drøftes hvordan vi skal have udfyldt denne. 

 


