
Dagsorden for bestyrelsesmødet i H2Odense 
Onsdag den 13. september kl. 18.30 – 21.30 

Svømmernes hus, Stadionvej 50 A, 5200 Odense V 
 
Referent: Brit 
Afbud: Klaus F. - Asbjørn 
 
Følgende punkter behandles: 
 

1. Økonomi 
Kort status over kontingentindtægter.  
Vi er over det budgetterede, så det peger i den rigtige retning i forhold til satsningerne. 
 

2. Opstart i svømmeskolen 
Kort tilbagemelding fra opstarten og mødet med vore medlemmer. 
Opstarten er gået fornuftigt set i forhold til de ændringer, der er lavet på holdene - tider og haller. Vi 
har måttet ændre to gange, idet Idrætsparken lavede ændringer i tildelingen af vandet to gange. Vi 
håber, og det ser det ud til, at alle har fundet et hold at svømme på. 
Vi er i denne sæson særligt opmærksomme på brug af mobiler og tablets i hallerne i forhold til foto 
og derud over en særlig indsats i forhold til hygiejne, altså at gå i bad INDEN svømmeren hopper i 
bassinet.  
 

3. Fremtiden for H2Odense - Vandpolo 
Reaktioner og kommentarer til bestyrelsens udmelding ang. vandpolos ønsker og muligheder.  
Punkt udsat til næste møde, hvor Asbjørn er til stede. 
 

4. Renovering af kontoret i svømmernes hus. 
Kristian og Pernille vil gerne renovere kontoret i svømmernes hus. De har lavet et forslag (Se bilag 
1.) Prisen for renoveringen er 12299 kr.  
Der er sagt ok til at kontoret bliver renoveret. Der er nu to ansatte som har deres arbejdsplads der. 
Ligeledes er det vigtigt det også er et sted, hvor de kan mødes med folkene fra Idrætsparken og 
andre samarbejdspartnere såsom svømmere/forældre. 
 

5. Budgetter 
Bestemmelse af budgetstørrelse for uddannelse af trænere i svømmeskolen og i 
konkurrenceafdelingen, herunder krav om konkret træneruddannelse og bassinprøve. Da det er 
besluttet at satse på at højne træner- og hjælpetrænerdelen, er der givet en ekstra bevilling. 
Ligeledes er der afsat ekstra penge til bassinprøver og førstehjælp, da vi skal have nogle ekstra 
personer uddannet, for at vi kan dække alle hold med folk med bassinprøve og førstehjælp. 
Bestemmelse af budgetrammer for synkro og vandpolo. Der arbejdes ud fra de tidligere år. Der skal 
foreligge budgetter til diverse arrangementer, som kassereren har godkendt på forhånden. Dette er 
gældende for alle sektioner. 
 

6. Klubbens muligheder for at støtte svømmere tilknyttet NTC. 
I hvilket omfang kan klubben støtte svømmere, som træner i NTC-regi?  
Formanden taler med dem, det er relevant for. 
 

7. Nyheder: 
▪ Formanden:  

Orientering om arbejdet i forbindelse med partnerskabsaftalen.  
Alle i konkurrenceafdelingen (svømmere, forældre og trænere) indbydes til to møder, hvor alle 
kan komme med deres input. Efterfølgende snævres kredsen ind til dem, som skal arbejde med 
at få indholdet i det nye koncept. De skal efterfølgende fremlægge det for hele 
konkurrenceafdelingen. Det er vigtigt at alle får ejerskab af denne store satsning sammen med 
kommunen og Dansk Svømmeunion. 
Orientering om mødet med Jane Jegind og elitesekretariatet.  
Det var er positivt møde, hvor det blev klarlagt, hvem vi som klub skal henvende os til når der er 
noget vi ønsker drøftet. Der er en villighed fra kommunens side i forhold til H2Odense. 
Orientering om indkøb af trænerbeklædning. 
Der er indkøbt trænertøj til denne og næste sæson, røde t-shirt og sorte shorts. Dette gælder 
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hele svømme sektionen. Synkron vil gerne bede om lilla, vandpolo har ikke ytret nogle ønsker til 
farve. Der er indkøbt en maskine og tryk, således vi selv kan lave tryk på t-shirts fremadrettet. 
Det gør at fremadrettet vil alle træner have beklædning noget hurtigere.  
Vi skal i gang med udarbejdelse af politikker m.m. forskellige miniudvalg er nedsat. 
Der vil løbende komme politikker i prioriteret rækkefølge. 

▪ Svømmeskolen: DGI-kursus for udvalgte trænere omhandlende hvilken pædagogik og hvilket 
socialt samvær, der fremmer fastholdelsen af medlemmerne. Trænere fra 
konkurrenceafdelingen deltager også. 
Det er bevilliget og trænere bliver sendt afsted. 

▪ Synkro:  
Der har været møde imellem træner, formand, klubchef og bestyrelsesmedlem, hvor der blev talt 
forventninger og fremtid. I den forbindelse er der blevet ønsket en træner mere til synkron, idet 
de kun er to og de har været de bærende kræfter i mange år. Der ses nu efter en mulig kandidat 
til synkronafdelingen. 

▪ Konkurrence: Ros til Kristian. Orientering om mødet med Winnie. 1.-holdets træningslejr. 
Det har været nogle gode og afklarende møde. Der er sket meget i klubben, så der er brug for 
forventningsafstemninger hele vejen rundt i klubben. Vi har ansat en klubchef, og hvilken rolle 
han har, har også skulle afklares i forhold til konkurrenceafdelingen. 
Der er fastlagt nogle økonomiske ramme for afholdelse af træningslejre. Der er i den forbindelse 
nedsat en forældregruppe, som ser på muligheder for sponsorater, legater og arbejde. 

▪ Samarbejde med folkeskolen: Lars orienterer om valgfagssamarbejde med folkeskolen. 
Det er Anja Bardal som er lærer på Holluf Pile skole, som står for valgholdet “Vandsport”. Anja 
har været træner igennem mange år i OSK, hvor hun desuden har været trænerkoordinator og 
leder af aquacamp.. Anja arbejder sammen med nuværende trænerkoordinator Pernille Kokholm 
om de praktiske ting som H2Odense kan være behjælpelig med. Holdet er kommet godt i gang, 
og det kan betegnes som en succes på flere fronter.  

▪ Andet: DM for handicap-svømmere afholdes i Odense. Jane orienterer. 
Det bliver i maj 2018. Her er det en klar forventning af hele konkurrenceafdelingen deltager, 
enten som tilskuere eller hjælpere. Det er et stævne som prioriteres højt i H2Odense. Jane 
orienterer så snart datoen er fastsat. 

 
8. Afholdelse af klubmesterskaber og juleafslutning 

Skal der afholdes klubmesterskaber og juleafslutning i denne sæson og i givet fald, hvem gør hvad.  
Skal der uddeles pris for bedste ”et eller andet” og skal svømmere, der har gjort det godt, hædres? 
Udsættes til næste møde, men tirsdag den 12 december er forslået til julearrangement. 
 

9. Eventuelt 
 
Næste møde onsdag den 04. oktober kl. 18.30 – 21.30 
 

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen. 
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