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                                   Beslutnings referat 
               Bestyrelsesmøde i SHS-Stevns d. 6 maj 2019 
Tilstede: 
Formand: Susanne Haunsvig, susanne@haunsvig.dk 
Sekretær: Charlotte Christensen, charlotte@skumbanan.dk    Tlf: 
27144868 
Næstformand: Morten Jakobsen M-ja@live.dk            Tlf: 42180354 
Kasserer: Inger Petersen, elisabethsvej6@gmail.com   Tlf:30511325 
Medlem : Vibeke Pedersen, vibsereden@hotmail.com  Tlf:  
Medlem : Thomas Hansen, thin@live.dk                        Tlf:  
Suppleant: Ruben    Lykke Pedersen, r.l.p@live.dk          Tlf. 29403257  
   
 
Fraværende: 
Morten 
 

    

Opfølgning på referat fra sidste møde     
 
 
 
 
 

Nyt fra formanden: Susanne 
 

Vandtid svarende til sidste sæson er tildelt til næste sæson. Jeg har 
løbende korrespondance med Ole og Yasmina angående dette. 

 
Møde med Tine og Lars Ole: Internt samarbejde fungerer 
upåklageligt. Det er en speciel situation at være ansat af én 
arbejdsgiver og arbejde i en anden arbejdsgivers lokaler.  
Vore hjælpemidler afgiver en del microplastic til vandet. Tine er ved 
at undersøge alternativer. 
MUS med Lars Ole og Tine afholdes i juni 
Trænerfordeling til næste sæson foregår primo juni. 
 
Svar fra AT – påbud fjernet 
 
 

Nyt fra diverse udvalg : 
 
Økonomiudvalg v/formand: 

Svømmeskolens budgetår = kalenderår?/sæson? 
Tine har fokus på om deltagere på holdene er tilmeldte.  
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Pr/hjemmeside udvalg : 
Tilbud om prøvetime slået op på Facebook. Der har deltaget nogle få. 
Spørgeskema sendes ud ved sæsonslut? 
Svar fra AT lægges på hjemmesiden. 
 
Trænerudvalg : 
 

Tine vil gerne have en træneraftale på alle trænere og hjælpetrænere, 
hvor der bl.a. står, hvad der er af forpligtelser – uddannelse, møder, 
undervisning, bassinprøve etc. – og hvordan det honoreres. 
Både Lars Ole og Tine vil gerne afholde et sommerferieafslutnings-
arrangement. Hvis ByNight er fredag den 28. Juni kan det måske 
kombineres. Kunne være en ide at give en ’rygsækpose’ med logo 
som deltagerbevis (SHS reklame) – koster ca 15 kr./stk. 
 
Arrangement for trænerne – weekendtur/AquaInspiration 30.000 kr. 
Tine holder MUS med trænerne som en del af sit diplomkursus. 
Finder samtidig trænere til næste sæson. 

 
K-udvalg : 
 
  
 
 
Hvad er der på årshjulet nu og hvad skal vi have styr på ? 
 
Klubmesterskab : 

Lars Ole har styr på sin del af klubmesterskabet.  
Tine har haft svært at orientere sig om, hvilke svømmere fra 
svømmeskolen, der deltager. Der skal være trænere til stede til disse. 

 
 

 
 
 

 
Eventuelt: 
 
 
 
 
Punkter til næste møde.  
Årshjulet 
 

 

  
  
    


