
 

 

Referat af bestyrelsesmødet i H2Odense 
Onsdag den 4. oktober kl. 18.30 – 21.30 

Svømmernes hus, Stadionvej 50 A, 5200 Odense V 
 
Referent: Brit 
Afbud: Klaus F., Lars 
 
 
Følgende punkter blev behandlet: 
 

1. Status på klubbens økonomi 
Kassereren orienterer bestyrelsen om klubbens økonomi. Det ser fortsat fornuftigt ud, vi 
kommer ikke ud med et underskud på trods af ansættelse af en klubchef i sommer og 
oprustning på træneruddannelse. 
 

2. Indhentning af børneattester 
Hvem indhenter børneattester og i hvilket omfang skal de indhentes.  Det er 
trænerkoordinator og klubchef som indhenter attesterne. Der indhentes på alle ansatte, og 
derudover i henhold til kulturministeriets retningslinjer.  
Modtages en tilbagemelding med anmærkning skal formanden orienteres.  

3. Svømmeskolen 
● Flere og flere undlader badet inden svømmeundervisningen. Hvad kan vi gøre for at 

sikre, at alle går i bad? Brit kontakter Kristian for at sende mail ud, om det at gå i 
bad og samtidig info om brugen af mobiltelefoner og Ipad i hallerne. 

● Der har været en del henvendelser fra vandskrækholdene. Har vi mulighed for at 
imødekomme dem? Der fastholdes hel eller halv time, vi kan se på om vi kan flytte 
så en times hold kommer først, hvis det passer bedre ind i planen..  

● Aflønning for ekstraopgaver m.m. Der kom rettelser på mødet, som sender til 
Pernille, således kontrakterne ændres når det er muligt. Formanden kontakter 
trænerkoordinator, i forhold til kørsel. 

● Mad og drikke til trænermøder. Der opfordres til at møderne afholdes på et 
tidspunkt, hvor det ikke er nødvendigt med bespisning. Der afholdes trænermøde 4 
gange årligt, og der er fremadrettet ikke bespisning på trænermøder.  
 

4. Udsendelse af nyhedsbrev 
Det er på tide, at vi udsender et nyhedsbrev. Hvad skal indholdet være og hvem vil påtage 
sig opgaven? Klubchef skriver til konkurrenceafdelingen, i forhold til de mange aktiviteter 
der. Bestyrelsen udarbejder et nyhedsbrev om H2odense, hvor er vi nu.  
 

5. Fremtiden for H2Odense - Vandpolo 
Reaktioner og kommentarer til bestyrelsens udmelding ang. vandpolos ønsker og 
muligheder. Der er godt i gang med samarbejdet med Slagelse, spillerne er glade for 
ordningen. Spillerne er villige til at yde til samarbejdet. Der er fundet en træner til holdet, 
næstformanden står for det. 
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6. Afholdelse af stævner  

● Hvordan klarer vi overnatningen og bespisningen til DMÅ-K? Har vi mod på at stå 
for sekretariatet og eltiden i begge haller?  Overnatning ønskes ikke i Vollsmose, 
andre muligheder undersøges i samarbejde med Keld og Allan. Der ses på, om der 
er mulighed for eltid ude fra.  

● Kan vi afholdelse Mastersstævne den 10.-11. marts 2018?  Konkurrence afdelingen 
ser på hvad der kan lade sig gøre. 
 

7. Lønninger i Synkro-afdelingen. 
Budgettet for synkro-afdelingen skal justeres op, da lønningerne i afdelingen skal op på 
niveau med lønningerne i de andre afdelinger. Tilpasningen sker bl.a. for at styrke 
synkro-afdelingen. Bestyrelsen er med på at lønningerne skal op på niveau med andre i 
klubben og at budgettet for synkro skal forhøjes tilsvarende. klubchefen laver et overblik 
over timelønnen for de forskellige trænere, så niveauet bliver tydeligt. 
 

8. Orientering fra afdelingerne 
● Formanden: Orientering om arbejdet i forbindelse med strategiudviklingen. Det var 

et godt første møde med Henrik Baadsgaard som facilitator. Der blev taget hul på 
diskussionen om, hvem og hvor vi er som klub. Der var mødt ca. 25 personer op. 
Formanden havde dog håbet på det dobbelte antal, men processen kører også med 
25. 
 
Orientering om krav om nye vedtægtsændringer fra kommunen. Kommune har 
skrevet til bestyrelsen i forhold til en vedtægtsændring, de mente skulle laves. 
Henvendelsen har været sendt til DIF og svaret derfra er sendt til kommunen. Vi 
fastholder de nuværende vedtægter. 
 
Svømmeskolen: Status i Vollsmose. Der er kommet ro på og trænerkoordinator er i 
løbende dialog med trænerene. 

 
9. Afholdelse af klubmesterskaber og juleafslutning 

Skal der afholdes klubmesterskaber og juleafslutning i denne sæson og i givet fald, hvem 
gør hvad. Joske, Jane og Brit vil godt stå for julearrangementet i samarbejde med Pernille. 
Vi skal se om vi kan inkludere noget vandpolo i år, sidste år var det synkron. Der må maks 
være 490 i hallen, hvilket gør at vi er nød til at familierne tilmelder hvor mange som kommer 
i hallen, ud over bestilling af slikposer. Pernille sætter dette op i Conventus hurtigst muligt, 
således vi kan se om der skal tages en dag mere i brug til julearrangement.  
Klubmesterskab, trænerene i konkurrenceafdelingen har budt ind med at vil stå for det. 
Anders kom med et forslag som fokuserer på hele klubben, og tilgodeser alle på alle 
niveauer.  
Anders vil være kontaktperson fra bestyrelsen til trænerne i konkurrenceafdelingen.  
Klubchef og trænerkoordinator skal være en del af den styregruppe som står for stævnet.  
Der arbejdes på klubmesterskab og klubfest i det nye år 2018. 
Skal der uddeles pris for bedste ”et eller andet” og skal svømmere, der har gjort det godt, 
hædres? 
 

10.Fejring af H2Odenses fødselsdag 
Konkret forslag fra klubchefen.  Formanden vender tilbage til klubchef med et ok.  
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11.Eventuelt 
1. Køb af klubtøj m.m. skal sættes op i conventus i billetsystemet af 
trænerkoordinator og klubchef. 
Hver gang der kommer en besked ud fra conventus, skal der i bunden være et link 
til køb at badehætter, T-shirt og shorts. Anders hjælper Kristian med at få det lavet. 
 
2. Der er pt. ved at blive udarbejdet 3 politikker, som præsenteres på næste møde.  
 
Næste møde Onsdag den 08. november    kl. 18.30 – 21.30 i svømmernes hus. 
 

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 
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