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Dagsorden for bestyrelsesmøde i H2Odense 

 

B1913, Universitetssvømmehallen, onsdag d. 4. december 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), Christina Bremsøe Bolding (CBB), 

Claus Pedersen (CP), Merete Habermann (MH – suppleant), Jesper Nygaard (JN – suppleant) 

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. 7. oktober 2019 

Godkendt 

 

4. Status og nyt fra svømmeskolen /v. PK 

- På dags dato har vi ca. 1600 tilmelding til den kommende forårssæson. Vi har budgetteret med 2100 

medlemmer, så vi mangler ca. 500 tilmeldinger. Der er 560 på ventelisten, så vi er optimistiske,  

Da medlemmerne først bliver registreret, når de er tilmeld et hold.  

- Opstart i Højme sker med årsskiftet. 

- Juleafslutning i svømmeskolen er d. 16/12-19, det koster 50 kr. per udøver, alle udøver må have en med, 

som sidder på tilskuerpladserne.   

 

5. Status fra direktøren om aktuelle sager /v. BDM 

- Placering af generalforsamlingen 2020: Foreløbige placering 21/04-20  

- Næste års budget: Første udkast er blevet gennemgået af BDM.  

Her forholder budgettet sig også til de forskellige holdtyper. 

Kommunen har ændret i tilskuddet, så vi skal forvente vi for et mindre beløb. 

Sponsorindtægt er et punkt, der er meget relevant, og noget der skal undersøges og arbejdes videre 

med. 

 

6. Status på udvalgsaktiviteter 

Flere at udvalgene omkring svømmestævnerne mangler flere medlemmer. Nogle af udfordringerne ligger i 

uddannelse, engagement og større viden, hertil; hvad indebærer det og hvor tid er det forventeligt der skal 

bruges.   

 

7. Klubmesterskab 2020 

Dato: September 2020 

Da det er et klubmesterskab, er det et engagement vi selv skal stå for. BDM er tovholder, men vi skal have 

frivillige kræfter til at bære stævnet. 

Klubmester: Vandrepokal og symbolsk element man må beholde, er blevet vent.  
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8. (lukket punkt) 

 

9. (lukket punkt) 

 

10. Næste bestyrelsesmøde 

Aftale tid og sted for næste bestyrelsesmøde 

Næste møde i uge 4-5 

 

11. Evt. 

Æresmedlemmer: Hvad skal der til i den nye klub og skal vi vente yderligt 25 år før der kan komme et nyt 

æresmedlem. Evt. et fremtidigt punkt. 

Tanker om den fremtidige svømmeskole: Er der nogle nye tiltag. Evt. et fremtidigt punkt. 

 


