
 
Bestyrelsesmøde mandag 2. december 2019 
  
 
Til stede: 
Formand Susanne Haunsvig 
Næstformand Morten Jakobsen 
Sekretær Charlotte Christensen 
Kasserer Inger Pedersen 
Medlem Vibeke Pedersen 
 
Afbud fra Ruben og Thomas 
  
Orientering fra svømmeskoleleder: 
Kirsten er opereret i skulderen og kan ikke undervise i 6 mdr. 
Dorthe og Tine har taget over for flere hold. 
Baby tager Tine og Tabitha kommer en gang imellem 
  
Tine beretter, at hun har mange gode ideer. 
Dialog omkring dette. Hvordan når vi i mål med det? 
Næstformand Morten fortæller, atklubben tidligere har arbejdet med visionerne sammen med 
trænere, medlemmer og forældre, men har ikke fået dem synliggjort.  
Tine vil gerne være tovholder. Ligesom da bestyrelsen arbejdede med beredskabsplanen.  
  
Formanden rundsender det klubben har arbejdet med tidligere. 
Charlotte efterlyser noget konkret, som vi kan arbejde videre med. Hvad vil vi nå i denne sæson? 
Vibeke ønsker at vision og mål skal være konkret ift. den enkelte arbejdsopgave. 
Bestyrelsen og Tine kommenterer og kommer med forslag til indsatsområder. Punkterne skal 
herefter yderligere konkretiseres. 
Juleafslutning bliver afholdt i uge 51.  
Tine forslår oprydning i skabene og herunder ombygning af boldskab med hylder i stedet. Tine 
laver et sæt nøgler mere.  
  
Orientering fra cheftræner: 
Nogle let øvede børn, der gerne vil på talentholdet. Lars Ole har tænkt et nyt talenthold, hvor de 
unge kan komme ind som 8/9-årige.  
Der er store forskelle på svømmerne. Nogle af de store er meget dygtige. Lars Ole vil ikke sige nej 
til nogen. De skal have lov at prøve.  
Lars Ole vender tilbage og orienterer om sine planer for næste sæson. 
Charlotte spørger ind til visioner – hvad vil vi med svømmeklubben? Dette punkt arbejder 
bestyrelsen videre med primo 2020 jf. ovenstående under svømmeskoleleders indlæg. 
 
 
Det bliver debatteret, hvordan vi kan få mere vandtid. Klubben kan søge mere vandtid til ny 
sæson, hvilket skal ske primo 2020. Det er en kommunalpolitisk beslutning, hvor meget 
offentlig åbningstid, borgerne i Stevns kommune skal have. 



 
Vi kunne invitere kommunalbestyrelsen til dialog – evt. den ansvarlige for området? 
  
Nyt fra formanden: 
Møde med leder af fritidsområdet: Samarbejdsudvalg i Stevnsbadet blev ikke etableret i 
forbindelse med den nye hal. Det skal være et fælles ønske fra de brugende foreninger.  
AquaCamp – SHS-Stevns nødsages til at flytte denne aktivitet fra sidste uge i sommerferien, da 
Stevnsbadet har udlejet hallen til Søværnet. Klubben håber at kunne afholde AquaCamp samt, 
at 100 stevnske familier kan finde tid til at deltage i AquaCamp, i en andel del af sommerferien. 
Tidspunktet tilgår snarest og senest med udsendelse af programmet for Aktiv Sommer. 
Samarbejdsaftale med Stevns kommunale Ungdomsskole vedr. skolesvømning sker i januar. 
  
Økonomi: 
Klubben har ikke haft prisstigninger i 10 år og overvejer 15%, da driften skal gå i 0. 
Der vil blive indkaldt til forældremøde med information om dette. 
Skolesvømning: Tvivl om indbetalingerne fra Ungdomsskolen. Efter gennemgang med inddragelse 
af Stevns Kommunes Revision er det konstateret, at der ikke er et udestående. 
Klubben har haft 11 trænere på uddannelse og 3 til inspirationskursus (endags) for i alt 37.900 kr. 
Svømmeskoleleder har afsluttet 4 ledelsesmoduler (diplom) med eksamen for 41.000 kr. 
Kommunen har givet tilskud til trænernes uddannelse/kursus. 
  
Trænerudvalg:  
18 januar – undervandsrugby DM 
  
Rekvisitudvalg: 
Forslag om en Køb og salg gruppe i Klubmodul. Er det en mulighed? 
  
Stævneudvalg: 
Møde sidste torsdag. Fandt mål og vision for konkurrenceafdelingen. Denne er revideret. 
Open Water – Stevns Klint – Svøm har ikke afvist os – Vibeke arbejder videre. 
8 personer deltager, heraf to forældre. 
  
Aktivitetsudvalg: 
Fælles tilbud – svedig søndag – med fodboldklubben som initiativtager 
  
K-udvalg: Mål og visioner - se ovenfor 
  
Bestyrelsens julefrokost arbejdes der på 
 

Susanne Haunsvig 


