
 

Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde  
14. april 2019 

 

Afbud: Anja 

Tilstede: Klaus, Klaus, Lars, Kirsten, Jane, Lærke, Thomas (suppleant), Anders, Christina, Kasper 

(suppleant) var med på telefon 

 

Dagsorden: 

1. Valg af referent. 

Lars Stahl blev valgt som referent 

 

2. Beslutning om Winnies virke i klubben frem til udløb af hendes kontrakt. 

 

Klaus Floor indleder mødet med at fortælle, at Klaus Floor og Lars Stahl deltog efter 

mødet med forældre og svømmere den 13. april i et møde med fire svømmere. 

Svømmernes udtaleleser vedrørende nogle af de forhold, der blev problematiseret på 

mødet blev fremlagt. Punkterne kan ses herunder: 

 

● Winnies beslutning om at informere svømmerne under træningen onsdag var hendes 

frygt for at rygterne ville begynde at versere. 

● Der er blevet talt om navngivne svømmere der skulle være stoppet pga. Winnie, 

som Winnie ønskede at afkræfte. Umiddelbart så de fire svømmere ikke dette som 

et angreb mod enkeltpersoner i bestyrelsen eller mod bestyrelsen som en helhed 

● Ifølge de fire svømmere blev træningslejren 2018 også nævnt, men I følte ikke at 

enkeltpersoner blev hængt ud foran holdet 

● Ud fra svømmernes udsagn, mener Lars og Klaus at svømmernes stemme skal høres 

ved et ekstraordinært bestyrelsesmøde søndag den 14. April 

Efterfølgende startede vi på en runde, hvor hver enkelt fik mulighed for at fortælle, 

hvordan de forholder sig til spørgsmålet om Winnie skal have mulighed for være træner på 

kanten for 1. holdet frem til kontraktudløb 

 

Alle fik taletid og der blev stemt om, hvorvidt Winnie skal have tilbudt muligheden for at 

være træner for 1. holdet frem til hendes kontrakt udløber 31. juli 

Der blev forinden spurgt til om nogen ønsker afstemningen skal være anonym. Det ønskede 

ingen. 

Der var flertal for at Winnie tilbydes at træne 1. holdet frem til hendes kontrakt udløber 

Beslutningen blev således at Winnie tilbydes at træne 1. holdet frem til hendes kontrakt 

udløber, og der planlægges at afholde møde med Winnie mandag den 15. april 

Klaus A,  Klaus F. og Lars deltager i mødet med Winnie. Allan Benediktson deltager som 

bisidder for Winnie. Lars deltager i mødet som referent.  

 

Fortsættes på næste side 
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Det var et ønske fra bestyrelsen gennem dette referat at gøre opmærksom på, at 

forældremødet blev oplevet som meget negativt. Der var flere personangreb og flere fra 

bestyreslen blev beskyldt for at lyve. Fx blev det anfægtet, at der skulle være lavet en 

aftale mellem Winnie, Jane og Klaus om at om at sætte sig sammen torsdag den 11. april 

for at finde ud af, hvordan nyheden skulle overbringes til resten af klubben og for at finde 

ud af, hvad Winnies fremtid i klubben skulle være frem til 31. juli 2019. Dette er blevet 

bekræftet af Winnie efterfølgende. Det blev ikke accepteret, at der blev henført til at det 

bla er på baggrund af enkelsager, at Winnies kontrakt ikke blev forlænget - altså 

peronalemæssige anliggender og personfølsomme oplysninger 

Fremover ønsker vi at forretningsgangen bruges - altså at bestyreslen kontaktes per mail. 

Det er altid muligt at kontakte bestyrelsen og få en forklaing på ordentlig vis. Bestyrelsen 

omstøder gerne en beslutning, hvis den er truffet på et forkert grundlag, men vi henstiller 

til forretningsorden, hvor man kontakter bestyrelsen på ordentlig vis. 

Det bekymrer bestyrelsen, at forældrene udtrykker bekymring for at det er to, der styrer 

hele showet til bestyrelsesmøderne. 

 

3. EVT. 

Jane foreslår, at vi til næste bestyrelsesmøde snakker om, hvordan vi kan få svømmernes 

stemme til at være mere tydelig. Kan vi komme frem med nogle gode ideer.? 
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