BESTYRELSENS BERETNING
Bestyrelsen har i jubilæums året 2019 afholdt 11 bestyrelsesmøder. Referaterne fra møderne kan læses på
klubbens hjemmeside.
Bestyrelsen består af 5 medlemmer og er beslutningsdygtig, når formanden og mindst to medlemmer er til stede.
Dette har været tilfældet til alle bestyrelsesmøder således, at bestyrelsen i årets løb har kunnet træffe lovlige
beslutninger jf. foreningens vedtægter.
I forbindelse med eller forud for bestyrelsesmøderne har der været holdt møder med daglig leder af
svømmeskolen Tine og cheftræner Lars Ole, som har orienteret om den daglige undervisning/træning. De har
også fremkommet med forslag til fremadrettede aktiviteter. En stor tak til Tine og Lars Ole for en stor
arbejdsindsats. Efter 4 år er det endelig lykkedes at få oprettet en triatlonafdeling. Triafdelingen har valgt en
repræsentant til svømmeklubbens bestyrelse.
Bestyrelsen har sikret sig, at Arbejdstilsynet ikke har bemærkninger til klubbens arbejdsmiljø ved bl.a. at have
udarbejdet en Arbejdspladsvurdering (APV), som vi havde fået pålæg om.
Derudover har bestyrelsen udarbejdet en Beredskabsplan ved ulykker – Denne er godkendt af Stevns Kommune
og anvendes også af Stevnsbadet. Den befinder sig bl.a. i en mappe på livreddernes kontor.
Bestyrelsen har i jubilæumsåret 2019 valgt at lade en ekstern konsulent vurdere SHS-Stevns arbejde ved bl.a. at
udsende et spørgeskema til alle foreningens medlemmer. Efterfølgende har konsulenten bearbejdet
besvarelserne og udarbejdet en rapport. I denne rapport fremhæver medlemmerne, at de vil anbefale klubben til
andre på baggrund af, at den praktiske information er god og klubben har god opmærksomhed på nye
medlemmer. Bestyrelsen gør et godt stykke arbejde og i klubben bakkes alle op uanset køn, alder og niveau. Vore
priser er rimelige i sammenligning med andre tilbud i lokalområdet. Medlemmerne føler sig som en del af
klubben og bliver tilbudt en tilpas mængde sociale aktiviteter og arrangementer. Og ikke mindst giver
medlemmerne udtryk for, at trænerne og instruktørerne er engagerede.
Overordnet vurderer medlemmerne, at SHS-Stevns bestyrelse gør et godt stykke arbejde og at træning samt
undervisning bliver gennemført af engagerede instruktører og hjælpere.
Stor tak til alle.
Ovenstående sociale aktiviteter og konkurrencer har ikke kunne gennemføres uden et stort antal frivillige. De
frivillige i klubben tæller instruktører, trænere og hjælpetrænere men også officials til stævner, banetællere til
Den store svømmedag, forældre og bedsteforældre, der bidrager med stoleopsætning, klargøring, frugtskæring
og forplejning af de frivillige, der møder op. En stor tak til dem alle.
Bestyrelsen vurderer, at svømmeklubben SHS-Stevns 2019 har levet op til sin om målsætning om:
Svømning på alle niveauer. Vi tilbyder svømmeundervisning fra baby til senior, individuel sport og holdsport,
bredde og elite.
Bestyrelsen bud på fremtiden 2020.
Den overordnet planlægning følger SHS-Stevns årshjul. Der er et ønske om at styrke triatlon træningen.
Klubbens økonomi er sund, selv om der er et driftsunderskud på regnskabsåret 2019 og det vurderes, at klubben
har henlagt nødvendige reserver hvis Stevns kommune i 2020 er nødsaget til at reducere aktivitetstilskud og
tilskud til kurser. Der vil derfor være mulighed for at bevare medlemskontingentet uændret.

Den i foråret planlagte generalforsamling måtte aflyses pga. Covid-19 situationen. Bestyrelsen er fortsat som en
forretningsbestyrelse og har varetaget den daglige drift, men ikke iværksat tiltag, der ikke i forvejen var planlagt.
Undervisningen har været suspenderet siden 11. marts 2020, men for at trænere og hjælpetrænere kunne
genoptage deres undervisning med kort varsel, valgte bestyrelsen at fortsætte lønudbetalingen i denne periode.
Den del af bestyrelsen, der fortsætter, ser frem til et godt samarbejde med de nyvalgte
bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer (bilagskontrollanter).

