Dagsorden for bestyrelsesmøde i H2Odense
Svømmernes hus, onsdag d. 14. august 2019, kl. 17:30
Deltagere: Kasper Hallenborg (KH), Caspar Gardias Peters (CGP), Anne-Mette Podiss Petersen (AMP), Sofie
Brink Magnussen (SBM), Susie Skjoldborg (SS), Allan Benediktson (AB)
Afbud: Michael Juul Henriksen (MJH)
Observatører: Brian Daniel Marshall (BDM), Pernille Kokholm (PK)

1.

Valg af referent
(SBM)

2.

Godkendelse af dagsordenen
Godkendt

3.

Godkendelse af referat fra best.møde d. 6. juni 2019
Godkendt

4.

(lukket punkt)

5.

(lukket punkt)

6.

Opstart i svømmeskolen
Status på bestyrelsesrepræsentation ved opstartsugen i svømmeskolen.
Hvem sidder i hallerne den første uge (Sted, Tid og Personer)

-

https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=64FBC7DF8CA039D2!9143&cid=72BC05E6-55D246B2-B8B7-370A5680C653&ithint=file%2cxlsx&wdLOR=c3A39502A-9980-4571-9C42323859FAC6FF&authkey=!ANBjSAwhd3G7L6Q

Denne bør læses:
https://www.h2odense.dk/om-h2odense/regler-i-svommehallen
Kontoret SKAL ryddes op inden den 8. september 2019
Bestyrelsen er blevet informeret om status
7.

(lukket punkt)

8.

(lukket punkt)

9.

(lukket punkt)

10. Opfølgning på diverse opgaver
Der ligger en række konkrete opgaver, som drøftes og afklares:
a. Mailsystemet og varetagelse af mailadresser
Aktive mails der er taget i brug i bestyrelsen:
• KH
• CGP
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• AB
• SBM
b. Hjemmesiden og opdateringer, herunder adgang
PK og BDM har adgang og styrer den, der iblandt hvem der har adgang og holder den opdateret.
c. Økonomi, regnskaber og adgang (adm. rettigheder Economics, samt F10)
BDM gennemgår og forklare vores budget.
d. Aftale med Sports Direct
Sportsmaster har fået af videre at vores samarbejde ophøre.
BDM arbejder på en aftale med Sport Direct.
e. Bro-Bro stævnet
Vi ligger 70 % over forventet deltager.
CGP har godt styr på det og vi er godt på vej.
f. Aftale, Davine og åbent vand
CGP har kontakt ift. aftale, men er afventende.
g. B1913 og lokaler
Skubbes
h. Skolesvømning
Skubbes
i. Fynsvøm og Fyn Knowledge
SS holder sig opdateret.
j. Koordinering af stævner (herunder HCA 2020)
SS holder sig opdateret.
k. Opstartsarrangement
BDM har styr på planen, får de sidste ting på plads og informere.
l. Status på IT udstyr, m.v.
Intet nyt.
m. Proces omkring stævnebudgetter og godkendelser
Teamlederne vil gerne have en status, ift. procedurer og arbejdsgang.
Hvem skal følge op på betaling? Dette skal vi have kigget på.
n. Mulige tiltag i Vollsmose svømmehal
PK tjekker op på hvilke muligheder vi har.
o. Pokaler
Intet nyt.
p. Container
AB følger op.

11. Drøftelse af indførsel af ½-årlig evaluering på alle hold i alle afdelinger
I uddannelsessektoren er det normalt at have obligatorisk evaluering på alle undervisningshold, som bruges i
en konstruktiv dialog til at forbedre undervisningen og undervisningsforholdene. Lignende kan evt. indføres
på alle hold i alle afdelinger til at få værdifuld feedback.
Vi går i dybden med det og tjekker relevans på et senere tidspunkt.
Lektie: Hvordan kan det implementeres på en god måde.
12. Drøftelse af indførsel af point-system for frivillige opgaver i konkurrenceafdelingen
Der er stor variation i bidragene til de frivillige opgaver primært i forbindelse med de forskellige stævner.
Nogle andre klubber har indført et gennemsigtigt pointsystem.
KH forklare tanken, men arbejdet skubbes.
13. Næste bestyrelsesmøde
Aftale tid og sted for næste bestyrelsesmøde
Bliver besluttet lige efter den ekstraordinær generalforsamling.
14. Evt.
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-

AMP tjekker op på en profil ift. oplæg og spørgsmål til det at være elite-svømmer på topplan
Nogle forældre har efterspurgt mere tydelighed ift. opstart.
Snoghøj Højskole, vil gerne lave et samarbejde (CGP).
CGP spørger om det er muligt at arbejde mere åbenvand.
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