Dagsorden og referat for bestyrelsesmødet i H2Odense
Onsdag den 6. december kl. 18.30 – 21.30
Svømmernes hus, Stadionvej 50 A, 5200 Odense V
Referent: Klaus
Afbud: Brit, Lars, Kirsten.
Følgende punkter blev behandlet:
1. Svømmeskolen
Beslutning skulle tages ang. følgende:
• Skal der være mulighed for telefontid for svømmeskolen?
Ja, det skal der. Formanden taler med trænerkoordinatoren om den rigtige løsning.
• Dommeruddannelse til bassinprøver.
Vi ønsker to dommere i klubben Trænerkoordinatoren udvælger og tilmelder.
• Skal der være mulighed for Mastercard-betaling i Conventus.
Ja. Vi køber den store pakke. Trænerkoordinatoren sørger for det og kontakter Carsten
ved behov. Trænerkoordinatoren undersøger mulighed for at medlemmet betaler gebyret.
• Planlægning af Aqua Camp 2018.
Trænerkoordinatoren skal finde et team, som kan tage sig af det.

2. Nedsættelse af kontingent (jf. paragraf 4,2 i vedtægterne).
Bestyrelsen har modtaget en konkret forespørgsel om nedsættelse af kontingentet i svømmeskolen.
Bestyrelsen skal tage stilling til, i hvilket omfang klubben kan imødekomme vedkommende.
Der tages ikke referat af dette punkt.s

3. Fornyelse af trænerkoordinatorens kontrakt
Trænerkoordinatorens kontrakt skal fornyes. Formanden fremlægger et forslag til en ny kontrakt.
Bestyrelsen nåede til enighed. Formanden laver et udkast til en ny kontrakt, som skal godkendes
af bestyrelsen inden den præsenteres for trænerkoordinatoren.

4. Forsikringer
Hvilke forsikringer har vi/skal vi have?
Dette punkt skubbes til næste møde.

Herfra var Kristian med. Han kommer ca. kl. 20.
5. Status på klubbens økonomi
Kassereren orienterer bestyrelsen om klubbens økonomi og om status ang. overdragelse af
bogføringen til F10.
Status på økonomien har ikke ændret sig væsentligt siden sidste møde. Af hensyn til Kristian blev
regnskabet gennemgået uddybende. Intet nyt i forhold til F10.

6. Forespørgsler fra Klubchefen (han uddyber på mødet).
• Gaver til samarbejdspartnere?
Der var enighed om at opmærksomheder til samarbejdspartnere kan have en god effekt.
Klubchefen tager beslutning om dette. Omfanget er ca. 150 kr. pr. opmærksomhed.
• Trænersammensætningen i næste sæson?
Der var mange løsningsforslag. For bestyrelsen er det vigtigt, at klubchefen primært er
træner på teknikholdene, da det er en del af stillingen. For at skabe bedre føling med de
forskellige hold og svømmere blandt trænerne, blev det bl.a. foreslået at indføre en
rotationsordning for trænerne. Klubchefen tager alle forslagene med sig og ser på sagen.
• Trænerafløsning. I hvilket omfang skal det have betydning for en træners løn, hvis
vedkommende har brug for afløsning eller selv afløser for en anden? Hvordan kan trænerne
motiveres til at naturligt at afløse for hinanden?
Flere forskellige løsninger blev nævnt. Klubchefen finder en løsning, som er fornuftig for
alle parter og så vi får motiveret trænerne til at minimere behovet for afløsning og til
naturligt at afløse for hinanden.

alle parter og så vi får motiveret trænerne til at minimere behovet for afløsning og til
naturligt at afløse for hinanden.

7. Gennemgang af lønningerne i klubben.
Trænerlønningerne i konkurrence- og synkro-afdelingen gennemgåes med udgangspunkt i
klubchefens oversigt. Oversigten udleveres på mødet.
Konklusion: Lønningerne i synkro-afdelingen justeres op på niveau med konkurrenceafdelingens
lønninger. Oversigten definerer det løninterval, som klubchefen kan agere indenfor ved fremtidige
træneransættelser.

8. Orientering fra afdelingerne
• Formanden:
Status på strategiudviklingen.
Udviklingen spidser til og vi skal til at nærme os en konkret strategi. Den færdige strategi
vil nok først ligge klar i det nye år. Konkurrenceafdelingens vision er blevet fastlagt
sammen med afdelingens værdier og ypperste mål. Næste del går ud på at få beskrevet,
hvordan og hvornår vi når dertil.
• Næstformand/vandpolo:
Der er fire spillere tilbage i afdelingen. De ønsker at fortsætte samarbejde med Slagelse
vandpolo. Derudover har ca. 10 oldboys-spillere ønsket at spille i klubben. De tilbydes
medlemskab og vandtid.
• Klubchef:
Synkro-Afdelingen har haft en større medlemstilvækst og det tegner lovende. En ny
træner er blevet ansat til ét træningspas om ugen.
Det er planen at der skal være en aktivitet hver måned i klubben. I november holder
klubben fødselsdag, i december er der juleafslutning osv.

9. Eventuelt

Med venlig hilsen
Klaus A.

