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Dagsorden for bestyrelsesmødet i H2Odense 
Tirsdag den 15. august kl. 19.30 – 24.00 

Svømmernes hus, Stadionvej 50 A, 5200 Odense V 
 

Referent: Brit 

Afbud: Joske 

 

Følgende punkter behandles: 
 

1. Opfølgning på opgaver fordelt på sidste møde 
Er arbejdet med de forskellige opgaver kommet i gang? Det drejer sig konkret om følgende: 
▪ Redigering af hjemmeside: Brit, Asbjørn, Lars og Klaus F.  

Kristian starter i forhold til konkurrence afdelingen. Den øvrige gruppe er ikke kommet i gang endnu. 
▪ Optimering af HCA-Cup: Jane, Klaus, Klaus og Lars.  

Den følges der op på. 
▪ Udarbejdelser af politikker: Klaus, Klaus, Lars (se bilag 1) og Brit, Joske, Jane.  

Politikken vedr. stævner er udarbejdet og kommer på hjemmesiden, således at der fremadrettet kan 
henvises til denne politik. Der bliver løbende arbejdet på politikkerne, og de vil blive sat på hjemmesiden 
i takt med at de er godkendt i bestyrelsen. 
 

2. Økonomi 
Kasserer og kassererassistent gennemgår de vigtigste poster og udsving. Hvilken økonomisk betydning har de 
nye vandtider fået?  
Fremlagt til dags dato holdt op imod budgettet. Det ser økonomisk fornuftigt ud, i forhold til de kontingenter 
som pt. er kommet ind.  
Vi kender pt. ikke det fulde omfang af trænerlønninger i forbindelse med omlægning af 
konkurrenceafdelingen. Flere og nye hold i svømmeskolen og dermed flere trænere, samt aflønning af 
kassererhjælp fra eksternt firma. Dette vil der være klarhed på til næste møde. 
 

3. Opstart i svømmeskolen 
Pernille og Brit har udviklet en plan for bemanding i hallerne til svømmeskolens opstart. Formålet er at 
hjælpe medlemmerne godt i gang med den nye sæson, udlevere adgangskort, og at bestyrelsen får vist 
ansigt.  
Der er sat navne på bemandingen til slut i referatet.  
Det er besluttet at der ikke sættes bemanding i omklædningsrummet denne gang. Vi vil se på om det er 
noget, som skal tages op igen.  
Der er ikke nogen bestyrelsesmedlemmer i anden opstartsuge, det skal Pernille og Kristian selv stå for. 
Skal der indkøbes kortholdere? 
Vi fravælger i denne sæson og vil se på det på sigt, samt om der vil være en mulig sponsor til dette. 
 

4. Fremtiden for H2Odense - Vandpolo 
Asbjørn fremlægger mulighederne.  
Der er ikke tilmeldt hold i 1. division fra H2Odense som tidligere grundet for få spillere. Der er mulighed for at 
spille sammen i et startfællesskab med en anden klub. De aktive spillere i klubben ønsker at stille op sammen 
med Slagelse vandpolo. Bestyrelsen accepterer men mener at er fremadrettet skal laves en strategi, som gør 
at vi i H2Odense fortsat kan tilbyde vandpolo. Der er pt. ikke ungdom i vandpoloafdelingen i klubben. De 
træner pt. med FREM. Samarbejdet med FREM på ungdomssiden fungerer godt, og har gjort det igennem de 
sidste par år.  
 

5. Renovering af kontoret i svømmernes hus. 
Udsættes 
 

6. Budgetter 
Bestemmelse af budgetstørrelse for uddannelse af trænere i svømmeskolen og i konkurrenceafdelingen, 
herunder krav om konkret træneruddannelse og bassinprøve.  
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Udsættes, der er dog tilmeldt fem trænere til grunduddannelsen, som er et godt og billigt tilbud, vi har 
modtaget fra dansk svømmeunion.   
Bestemmelse af budgetrammer for synkro og vandpolo.  
Udsættes, men bestyrelsen beslutter at der kan foretages tilpasninger i budgetterne løbende. 
 

7. Afholdelse af stævner 
Hvem gør hvad i forhold til de kommende stævner i konkurrenceafdelingen. Vi har for tiden ingen 
stævneledere.  
Udsættes til efter opstartsmøderne på alle hold 
Fastsættelse af dato for HCA 2018.  
01-03. Juni 2018 
 

8. Beslutninger der skal tages: 
▪ Pernilles og Kristians adgang til Conventus og hjemmesiden.  

De oprettes nu begge som superbruger, således at de kan håndtere flere af de dagligdags opgaver.   
▪ Mulighed for foreningskreditkort.  

Der er oprettet et til kasserer Kirsten, således at der er mulighed for at handle via nettet og til 
abonnementer og licenser som kræver betalingskort.    

▪ Skal der være en rabatordning for søskende og seniorer?  
Rent administrativt er det en udfordring, som det ser ud nu og derfor fravalgt. 

▪ Udarbejdelse af nye kontrakter til synkro-afdelingen.   
Jane kontakter Kristian i forhold til dette, således at der udarbejdes nye kontrakter. 

▪ Ansættelse af bogføringshjælp.  
Det vil være en usikker situation ved at opgaven er ved en frivillig. Det vil være sikrere for klubben med 
et firma. Klaus tager kontakt til den frivillige, kasserer og kasserassistent tager kontakt til firma for at få 
en pris for udførelse af funktionen.  

▪ Anskaffelse af brobizzer.  
Der arbejdes ikke med brobizzer, besparelsen er minimal i forhold til administrationen af disse.  

▪ Retningslinjer for træningslejre.  
Der ligges fra bestyrelsen op til, at der bliver fastsat et loft for egenbetaling til træningslejr på de 
forskellige hold. Klaus A taler med Kristian om bestyrelsens holdning, som er, at vi vil, at alle svømmere 
skal kunne deltage. Det er vigtigt, at de holdes på et niveau, som ikke kræver at forældre skal betale en 
masse eller arbejde flere weekender, end dem som allerede skal arbejdes i forbindelse med afholdelse af 
stævner og stævnedeltagelser. Der kan søges om sponsorater til træningslejre. Der blev talt om 4.- 
6.000kr 

▪ Skal vi have halansvarlige til oprydning i hallerne efter endt træning? Brit orienterer om funktionen.  
Der udpeges en i hver hal, som får et kvarter for at sikre at hallen afleveres i ordentlig stand.  
Hvert hold skal stå for oprydning efter sig selv, den halansvarlig har det overordnede ansvar for at hallen 
afleveres ordentligt. Ligeledes indeholder funktionen at meddele trænerkoordinator, hvis der er 
udfordringer i en hal, noget er i stykker eller at hallen ikke var i orden, da vi overtog den på dagen.  
Alle trænere skal vide hvem der er den halansvarlige, således de kan informere om evt. ting som skal 
videre til trænerkoordinator.  

▪ Sponsoraftale med OK.  
Udsættes. Kommer der noget ind, skal vi sende det til Kristian i hans funktion som klubchef og tovholder 
i forhold til sponsorteamet. 

▪ Trænertøj  
Klaus A taler med Kristian, i forhold til hans fremsendte oversigt over trænertøj, særligt ift.. de små 
størrelser. 

▪ Drikkedunke m.m. fra OSKs og OSLFs tid.  
De skal udleveres til medlemmer, således de kommer medlemmer til gode. Vi skal finde ud af hvor 
mange vi har, og hvordan de fordeles. 
 

9. Finansiering af fitnessrum. 
Snart vil det være muligt for vores konkurrencehold at få adgang til et fitnessrum på universitetet. H2Odense 
skal være med til at finansiere inventaret. I hvilket omfang kan klubben gå ind i den finansiering?  
Det er vigtigt, at vi støtter om det og dermed også deltager med økonomiske tilskud. Kommunen vil betale en 
del, og vi klubber, som gør brug af det, deles om det resterende. Det er vigtigt at få dette i gang i forhold til 
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svømmerne. Der har været arbejdet på dette i flere år og nu er muligheden opstået. 
 

10. Klubbens muligheder for at støtte NTC-svømmere. 
I hvilket omfang kan/vil klubben støtte svømmere, som træner i NTC-regi?  
Udsættes, der skal udarbejdes et oplæg. 
 

11. Nyheder: 
▪ Formanden: Orientering om arbejdet i forbindelse med partnerskabsaftalen i forhold til 

konkurrenceafdelingen.  
Klaus A orienterer om denne på alle opstartsmøder. 
Orientering om mødet med Jane Jegind og elitesekretariatet.  
Udsættes 
Open Water 2018  
Kristian har planer om at vi evt. kunne lave et open water stævne til næste år og afsøger muligheder for 
dette. Klaus A taler med Kristian i den forbindelse.  
Vi har i H2Odense fået to nordiske mestre i Open Water i masterclassen. Det er Kristian Sletten og Anne 
Sofie Piil. På ungdomssiden blev Cecilie Baraviec nr. 10. Stort tillykke til alle tre. 
Kristian har bedt om penge til en opstartstur for alle tre konkurrenceafdelinger, svøm, vandpolo og 
synkron. Det besluttes, at der gives tilskud fra klubben til et arrangement, som er med til at understøtte 
klubånden i H2Odense. 

▪ Svømmeskolen:  Der er ved at være fuld besætning på trænerposterne. Der er dog udfordringer i forhold 
til babyholdene og de hold, hvor der kun er én times blok.  

▪ Synkro: Trænerene ønsker at kunne fremlægge deres visioner for synkroafdelingen. Klaus A kontakter 
dem for et møde. Jane deltager i opstartsmøde for synkronsvømmerne som bestyrelsensrepræsentant 
og Kristian som nyansat klubchef.  

▪ Konkurrence (KA): Ros til Kristian, trænertøj, ros til Winnie, opstartsmøder, strukturstatus og 
trænerstatus, kontingenttilbagebetalinger, stævnekalender, generel styring af afdelingen. Udsættes 

▪ Vandtider: Vandtiderne er endeligt faldet helt på plads. Anders orienterer nærmere.  
Det har været en meget uheldig proces med tildeling af vand fra idrætsparken denne gang.  
Vi har været igennem tre omlægninger efter vi i første omgang havde meldt hold ud.  
Vi har haft en god proces med de andre klubber, men det har generet meget administrativt arbejde i 
forhold til flere gange at skulle flytte hold, aflyse hold, kontakt til de medlemmer, som havde tilmeldt sig 
hold, som så skulle flyttes og samtidig måtte meddele træner, at der var hold, de så ikke fik alligevel.  

▪ Samarbejde med folkeskolen: Lars orienterer om valgfagssamarbejde med folkeskolen.  
Udsættes til næste møde. Der er aftalt møde imellem Pernille og Anja Bardal fra Holluf Pile Skole skole. 

▪ Andet: DM for handicap-svømmere afholdes i Odense. Jane orienterer.  
Jane har sendt materialet til Kristian, som søger vand den dag. Vi kan få det inden for de rammer som 
står beskrevet i materialet. Det er et en-dags stævne, og det er ønskeligt, at det er en lørdag på UNI. Der 
er fuld opbakning til dette stævne fra H2Odenses side. 
 

12. Mødedatoer 
Formanden foreslår bestyrelsesmøder f.eks. første onsdag hver måned fra kl. 18:30 til kl. 21:30  
Derudover kan der indkaldes til kortere møder, hvis det bliver nødvendigt. 
Fastlæggelse af dato for første møde med Henrik Baadsgaard.  
Udsættes   
 

13. Eventuelt 
 
Næste mødedato onsdag den 06. september kl. 18.30 – 21.30  
Datoer det kommende år: 
Onsdag den 04. oktober        kl. 18.30 – 21.30 
Onsdag den 01. november    kl. 18.30 – 21.30 
Onsdag den 06. december    kl. 18.30 – 21.30 
Onsdag den 03. januar 2018 kl. 18.30 – 21.30 
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