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Referat for bestyrelsesmødet i H2Odense	
Onsdag den 9. januar 2019 kl. 18.30 – 21.30	

Svømmernes hus, Stadionvej 50 A, 5200 Odense V	

Referent: Kirsten 	
Afbud: Marta, Kim	

Følgende punkter skal behandles: 

1. Valg af referent.
Kirsten Povlsen

2. Oversigt over klubbens økonomi herunder sparnord
Christina arbejder på afklaring af periodisering af 2018 med F10. Forventer at have

endelige tal på plads til næste møde. Bestyrelsen kan arbejde med budget 2019 på 
næste bestyrelsesmøde.  

Christina skal bruge oplysninger om nye lønninger, forventede stævner der skal 
afholdes og deltages i i 2019 for at kunne arbejde med budget 2019 inden næste 
møde.  

3. Højme svømmehal andet halvår 2019 (Skubbes til næste møde)
Trænerkoordinatoren fremlægger muligheder for tilpasning til den ændrede situation i efteråret. Målet er at
lave en tilpasningsplan i løbet af foråret for de medlemmer, som bliver berørt af lukningen af Højme
svømmehal.
Skubbes til næste bestyrelsesmøde

4. Kristian
• Kontainer
• gimbal

5. Pernilles punkt
6. alder på hjælpetrænere
7. Søgning af midler fra forskellige puljer

Det drejer sig om 2:1-puljen og DIFs pulje.
Odense Kommune har meddelt at der er ansøgningsfrist den 25-2-2019.
2:1 puljen stilles til rådighed af kommunen, foreninger med en bestyrelse kan søge disse midler som primært

gives til fornyelse af eksisterende værdi. Der er ca. 4mill i puljen. Mange søger om renovering af eksisterende 
lokaler. Kommunen giver 2 dele af omkostning, klubben betaler 1 del.  

Pernille forslår at man kan søge om nye rekvisitter, fx svømmefødder. Pernille har en liste over hvad vi kan 
have brug for udskiftning af. Fx på UNI har vi ikke længere lov til at benytte hallens svømmefødder -> vi har ikke 
svømmefødder der kan benyttes i svømmeskolen.  

Vi skal have udarbejdet en ansøgning om midler og kommunen skal kontaktes for at høre hvorfor klubber 
ikke længere må benytte kommunens svømmefødder. Klaus A skal tale med Jane Villadsen den 10-1 i andet 
ærinde, vil følge op på dette. Kirsten og Pernille ser på denne ansøgning. Vi skal koordinere med FREM (Martin). 
Vi udarbejder et udkast og fremsender til FREM.  

DIF pulje: Ansøgning om rygstartsbøjler udarbejdes af Klaus og Anja.  Der er frist for ansøgning 1-5-2019. 

8. Strategi for konkurrenceafdelingen
Klubchefen fremlægger den færdige plan.
Side 4:
Anerkendelse af ekstraordinære indsatser:

Belønne medarbejdere med fx en biotur ved en ekstra indsats (fx dække ind 
for manglende træner på et hold) 
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Side 5: Der er rettet til således at der fremgår et ideelt krav til forældredeltagelse i stedet for 
et min. Krav. Også rettet til i forhold til svømmeres min. Fremmøde.  
Side 7:  
Svømmer - transistion: rettet til i denne og formidlet til trænerne så de ved hvad der 
forventes af dem i forbindelse med at støtte op om svømmere. 

Sponsorer og samarbejdspartnere: Dette skal være den overordnede overskrift, herunder 
skal ligge et sponsorudvalg og et kommunikationsteam. Anja, Lærke og Lars kommer med 
et udkast til hvordan dette kan bygges op. Vi skal have lavet en struktur så der er backup 
på alle poster og ikke en person der ligger inde med al viden på et punkt. Der arbejdes 
videre med dette punkt som en frivillighedsstrategi.  

Odense Elitecollege: Aftalen er underskrevet og samarbejdet tager så småt form, er ikke 
helt oppe at køre igen. En underskreven aftale -> klubbens medlemmer har fortrinsret på 
pladserne på college på lige fod med andre klubber der har en aftale med Odense 
Elitecollege. De klubber der har indgået en aftale har fortrinsret fremfor klubber uden en 
aftale.  

Side 8:  
De opstillede krav passer med nuværende hold -> alle svømmere ligger på de rette hold i 
forhold til FINA point. Det er ikke givet at man skal rykke op, hvis en svømmer har det min. 
Antal FINA point der kræves som min. På næste hold.  

Rekrutteringsarbejde: Tilføjet et punkt omkring at der ved juletid følges op på de enkelte 
hold og ser om der er plads til flere svømmere, kan nogen fra svømmeskolen rykkes op på 
Teknikholdende.  
Det skal tilføjes at hvis der ses en svømmer i klubben der viser talent for svømning, så skal 
vi kunne skabe plads på et Teknikhold for at få denne svømmer videre.  
Skal der indføres en prøveperiode således at man kan starte op for en 3 mdrs periode på fx 
3.holdet, hvis svømmeren ikke trives pga. Den ekstra træningsmængde og måske ikke var
klar til dette, kan man rykke tilbage på teknikholdet for en periode. Der skal være en
indslusningsordning, måske 1 træning om ugen med 3.holdet og de andre træninger med
teknikholdet i en periode.
Plus ordning der benyttes i dagligdagen skal klarlægges i strategien.

Strategien skal færdiggøres og publiceres. Klaus A foreslår at Henrik Baadsgaard kommer 
til næste bestyrelsesmøde og gennemgår den med os.  

9. Klubmesterskab 2019
Klubmesterskabet afholdes i år den 19. januar med klubfest om aftenen. Vi afpudser rammerne. Overvej
gerne på forhånd hvilke priser og pokaler, der skal uddeles.

Jane og Kristian arbejder på stævneprogram.
Diplomer på dagen: Hvem kan hjælpe med dette? Der er min. 1 frivillig der har

meldt sig. 
Pernille vil gerne høre om nogle trænerne vil hjælpe. Klaus A pointerer at det må de 

gerne, men der er tale om frivilligt arbejde ikke lønnet arbejde. 
Er 5 timer nok til dette stævne? Måske man skal sørge for at man kan tage 

formiddagen i brug også fremover. 

Hvilke priser skal uddeles: 
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Sidste år havde vi 4 priser: Årets talent, Årets frivillige, Årets svømmer, Årets 
træner. 	

Klaus A foreslår at Årets svømmer bliver en vandrepokal, der skal indgraveres navn 
i pokalen. 	

Årets Træner (Svømmeskolen: 1 træner og 1 hjælpetræner, Konkurrenceafdeling: 1 
træner / hjælpetræner), Årets Frivillige: Disse skal have en kurv ca. Kr200	

Årets Talent og Årets Svømmer: Vandrepokal	

Trænere der har været ansat i 2018, men ikke længere er ansat inviteres også til 
Gallafesten. Kristian sørger for dette.  

10. Trænersammensætningen i konkurrenceafdelingen
Kristian orienterer om opstart og modtagelse af Kasey på 2. holdet, samt nye

ansigter siden sidst 

11. Siden sidst.
• Kort orientering om partnerskabsaftalen med Dansk Svømmeunion (Klaus A)
• Vi har forhåndstilkendegivet at vi vil skrive under på aftalen. Klubben modtager bl.a. Team Danmark

penge til arbejde med High Performance svømmere møntet på en bestemt svømmer.
• Tilbagemelding fra mødet med vandpolo. (Anders)
• Der er afholdt møder med træneren og Viggo om hvad vi som klub ønsker der skal ske med

vandpolo i H2Odense. Der er opnået enighed om at der skal arbejdes fremad for at opbygge
vandpolo i H2Odense. Samarbejdet med Slagelse kan under forsætte sæsonen ud, under
forudsætning af at samarbejdet med FREM kan starte efter sommerferien 2019.

• Derefter var der arrangeret et møde med hele vandpoloafdelingen. 14 aktive var mødt op. Det blev
præsenteret hvad klubben ønsker for klubben fremover i forhold til samarbejde med FREM. Der var i
det store hele enighed om at dette er vejen frem for at sikre at vandpolo i H2Odense kan forsætte.
Alle har sporten for øje.

• Klaus A har afholdt møde med FREM vedr. Vandpolo samarbejde. Der er aftalt retningslinjer for
fællesvand og fælles hold. Der startes dame og ungdomshold op nu. Herre senior følger efter
sommerferien 2019.

• Andet?

12. Eventuelt.
Dansk Svømmeunion, Region Syd vil gerne mødes med os og følge op på sammenlægningen m.m.
Interesserede fra bestyrelsen må gerne deltage. Hvilken dag passer bedst?
Klaus A melder dato og tid ud når det er kendt.
 

Nedlukning af gamle webhoteller.
Alt andet end H2Odense.dk skal lukkes ned.

Der tilføjes fremover et punkt til agenda med Klubchefen orienterer.
Kristian informerer:

• nye trænerer i konkurrenceafdelingen. Der arrangeres et møde så
svømmere og forældre kan møde de nye trænere.

• Tilmelding for 2019 er ved at være i mål. Der trækkes i øjeblikket medlemstal
til indrapportering til Odense Kommune.

• Odense Kommune: Praktikant med speciale i samarbejde mellem Kommune,
Forbund og Klub. Det forventes at praktikanten vil se nærmere på
partnerskabsaftalen.

• Sport management praktikant: Skal bl.a. hjælpe med at lave marketing for
klubben til Facebook, medier etc.

• Nyt licenssystem til svømmetider. www.svømmetider.dk Her kan man se
tider, oprette stævner etc.

• Hjemmeside: der er lagt videoinstruktion ud på hjemmeside med guide til
brug af tilmeldingssystemet.
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Datoer for møder i det nye år: 9. feb., 9. mar., 9. apr., 9. maj, 22. Jun. 
Næste møde holdes den 20-2 kl. 1900 

Med venlig hilsen 
Klaus A.	

Bestyrelsesmedlemmer og deres ansvarsområder: 

Formand, svømmeskole, kunstsvømning, samarbejde med eksterne.	
• Jane:        Næstformand, stævnesekretariatsansvarlig.

Kasserer.	
Masters.	

Kommunikation, kunstsvømning.	
• Lars:     Kommunikation, stævneledelse

Konkurrenceafdelingen.	

• Klaus A:

• Christina:
• Kirsten:
• Anja:      Kommunikation.
• Lærke:

• Klaus F:
• Anders: Vandpolo	


