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Bestyrelsesmøde torsdag den 1. juni kl. 18.30 – 21.30 
Svømmernes hus, Stadionvej 50 A 5200 Odense V 

 
Afbud: Karsten, Asbjørn (Asbjørn deltog fra punkt 5). 
 

Følgende punkter behandles:  
 

1. Valg af referent og godkendelse af referat fra sidste møde 

 
Brit er fast referent, Lars skriver korrektur inden det sendes ud til den øvrige bestyrelse til godkendelse.  

Referatet fra sidste møde er godkendt og lægges på hjemmesiden.  
Hvordan skal proceduren for godkendelse af referat være fremover?  
Referatet vil fremadrettet være beslutningsreferat og skal skrives inden for de første to dage efter mødets 
afholdelse.  
Referatet sættes på hjemmesiden når 2/3 af de tilstedeværende har godkendt via mail til 
koordinator@h2odense.dk Lars sætter herefter referatet på hjemmesiden.   
Vigtigt at referaterne bliver tilgængelig for medlemmer og at referaterne er aktuelle. 
 

2. Præsentation af klubchef i H2Odense 

 
Kristian Sletten er blevet ansat som klubchef pr. 1. juni. Det er en nyoprettet stilling. 
Bestyrelsen præsenterede sig enkeltvis for Kristian.  
Kristian præsenterede sig selv og fortalte om de ting som han kan bidrage med i denne nye funktion for både 
Kristian og H2Odense. Begge parter forventer sig meget af samarbejdet. 
Kristian har allerede deltaget i et møde med Dansk Svømmeunion og Odense Kommune mandag den 29. maj.  
Kristian deltager ved Ursulas (kontoransat) afskedsreception fredag den 2. juni i Svømmernes Hus. 
Kristian præsenteres for svømmeskoletrænerne torsdag den 8. juni kl. 17:00 i Svømmernes Hus. 
Der er sendt mail ud til alle medlemmer. 
Der arbejdes på hvornår og hvordan Kristian skal præsenteres for medierne.    
Der er oprettet en mail til Kristian klubchef@h2odense.dk  
 

3. Evaluering af HCA-Cup 2017 
 

I HCA CUP deltog 300 eksterne svømmere. Stævnet blev afviklet inden for de angivne tidsrammer.  
Det kan overvejes, hvordan vi kan have flere deltagere næste gang.  
Bestyrelsen har nedsat en gruppe, Jane, Klaus F, Klaus A og Lars, som vil se nærmere på HCA-cup mhp at 
evaluere, optimere og nedskrive klare linjer for stævnet. Vi vil involvere de andre planlægningsudvalg heri.  
Vi fastholder tidspunktet som det er nu - imellem de to helligdags ferier. Men vi skal fremadrettet være 
opmærksom på at få lavet noget mere PR frem mod næste HCA CUP.  
 

o Tidsmæssig placering fremover. 

o Hvilke årgange kan deltage? 

o Kan vore egne svømmere deltage? 

o Præmier 

o Retningslinier for antal officials 
o Håndtering af madvarer i køkkenet. 

 
 

4. Deltagelse i møder 
 
Følgende møder afholdes: 
DGI-DSU: Sparringsmøde ang. den nye hjælpeinstruktør udd. Torsdag den 8. juni kl. 18 – 21 på Dalum 
landbrugsskole.  
Jane deltager, idet Pernille trænerkoordinator, Kristian klubchef og Brit bestyrelsesmedlem for 
svømmeskolen, er til trænermøde med svømmeskole trænerne. 
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5. Kontingenter i de kommende år 
 
Fastlæggelse af kontingenter i den nye sæson. Herunder kontingenter for æresmedlemmer og passive 
medlemmer. 
Æresmedlemmer kontingent fri 
 Passiv medlemmer kr. 300,- for et år, gældende fra august mdr. I hver ny sæson. 
Fremadrettet vil æresmedlemmer og passiv medlemmer få  fælles information fra H2odense via conventus. 
Fremadrettede kontingentstigninger skal orienteres på en generalforsamling, inden den træder i kraft.  
Dette gælder dog ikke, når der er nyoprettet hold, eller hold  som har flere minutter end de 30. 
H2odense ligger gennemsnitlig på et af de laveste kontingent på landsplan.   
Hvis kontingenterne skal hæves i sæsonen 2019-2020 skal der orienteres herom til generalforsamlingen i 
april 2018.  
 

6. Gennemgang af klubbens hjemmeside 
 
Klubbens hjemmeside skal efterses. Følgende foreslås ændret/forbedret/slået op: 

a. Pdf-version af vedtægterne og referater af bestyrelsesmøder. 
b. tilmeld@h2odense.dk  
c. Holdoversigten under konkurrence/elitesvømning 
d. Kontaktoplysninger på de rette bestyrelsesmedlemmer under hver afdeling, så det er nemt at finde, 

hvem man skal skrive til. 
e. Beskrivelse af ansvarsområder for de forskellige bestyrelsesmedlemmer. 
f. Oprydning i antallet af e-mailadresser. Her tænkes specielt på STO-adresser. 
g. Oprydning i forældede sider, f.eks. DMÅ-K 
h. Oprydning i HCA-siderne. 

Lars, Asbjørn, Klaus F og Brit står for oprydning og systematiseringen, således hjemmesiden bliver mere 
bruger venlig. 

 

7. Ansættelse af hjælp til bogføring 
 

Der er pt. et medlem  af H2Odense som har tilbudt sin hjælp. Brit sender kontaktoplysninger til kasserer 
Kirsten og formand Klaus A, som tager kontakt til pågældende i forhold til funktionen.   

 

8. Nedsættelse af udvalg til udarbejdelse af politikker og retningslinier 

 
Deri skal udarbejdes politikker og retningslinjer til følgende: 

a. Klubpolitik for brug af sociale medier. 
b. Retningslinjer for sociale sammenkomster. 
c. Politik omhandlende doping og rusmidler. 
d. Retningslinjer for deltagelse i stævner. 
e. Retningslinjer ifm. vore egne stævner. 

 Jane, Joske og Brit  laver oplæg til a, b og c.  
Lars, Klaus F og Klaus A laver oplæg til d og e.  

             Der vil løbende blive udarbejdet de politikker og retningslinjer som bestyrelsen finder relevant  
             eller som efterlyses af medlemmer eller andre interessenter. 

 
 

8. Nyheder, orientering fra afdelinger m.m. 
 

Formand: Orientering om ansættelsessamtaler i konkurrenceafdelingen.  
Orientering om samarbejde med Anna Jørgensen og Region Syd. 
Der er ved at blive ansat træner og assistenter i konkurrenceafdelingen. Det forventes, at der skal slås nogle 
stillinger op. 
Vi afholder regionsmesterskab på kortbane, og muligvis et tilsvarende på langbane, afhængigt af om vi kan få 
hallen. 
Vi afholder DMÅ-K både i gruppe A og B. Det er overnatningsstævne. Vi skal bruge to skoler og to 
svømmehaller. Vi skal kun stille med et sekretariat.  
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Vi afholder HCA CUP som vanligt. 
Derudover har vi som altid endagsstævner i forhold til Fyn Svøm.  
 
Næstformand: Orientering om situationen i vandpoloafdelingen.  
Ungdomsafdeling er udfordret og seniorholdet ønsker flere aktive spillere.  
Der er pt. en undersøgelse i gang, i forhold til hvordan afdelingen ønsker at fortsætte.  
Der er et stort ønske om at få flere til at spille vandpolo, det kræver opbakning fra de aktive som er i 
afdelingen.  
Sidste halvdel af denne sæson kunne alle fra svømmeskolen træne gratis med på et vandpolohold. 
 
Synkro: Jane forespørger om det er muligt at synkro tager på træningslejr i udlandet. Synkro skal sende et 
detaljeret budget til kassereren og Jane som medlem i bestyrelsen for Synkro.  
Der er ved at blive udarbejdet retningslinjer for alle træningslejre i hele klubben.  
 
Svømmeskolen: Brit forespørger til bestyrelsens holdning til bassinprøve i forhold til sikkerhed.  
Det påhviler i dag klubberne selv at sikre, at der er personale til stede som har bassinprøve og førstehjælp. 
Kommunens folk vil ikke gå i hallerne og kontrollere og håndhæve denne aftale. De er tilfreds blot der er en i 
hallen som har de krævede kurser.  
Bestyrelsens beslutning er, at vi kan ikke gå på kompromis med sikkerheden og derfor skal alle ansatte 
trænere og hjælpetrænere i H2Odense have bassinprøven, som minimum i det bassin de underviser i.  Det er 
en del af ansættelseskontrakten fra den kommende sæson.  
Hjælpetrænere skal have bassinprøven som passer til dem.  
Der er en foreløbig plan klar til den kommende sæson. Vi afventer dog en formel bekræftelse på vandtiderne 
fra Odense Kommune Idrætsparken.  
Vi skal regne med at det bliver en del omrokeringer pga. ændrede hold, dage og tider, da vi har fået ryddet 
op i de uhensigtsmæssigheder der har været. Vi arbejder i svømmeskolen med hold af en halv time eller en 
hel time og dermed to kontingentsatser, 30.min 700,- 60 min. 950,-. Babysvømning har sin egen sats.  
Der arbejdes på at det kan offentliggøres på tirsdag den 6. juni, således tilmeldingerne kan gå i gang. Det 
betyder at Pernille trænerkoordinator ikke får tid til at beskæftige sig med andet frem til hendes ferie den 20. 
Juni. 

 
 

9. Orientering om partnerskabsaftalen 
 

Orientering om vores møde med Dansk Svømmeunion og Odense Kommune mandag den 29. Maj. 
Vi er så godt som enige med Dansk svømmeunion og Odense kommune om at indgå en partnerskabsaftale 
ifm. talentudvikling. Det påtænkes at FREM indgår som ekstern partner, og at aftalen indgås endeligt i løbet 
af juni månded. 
.  
 

 

10. Eventuelt 
 
Næste møde afholdes den 27. juni kl. 18:30 – 21.30  

 
 
 

 
 

 


