Referat for bestyrelsesmødet i H2Odense
Tirsdag den 23. oktober kl. 18.30 – 21.30
Svømmernes hus, Stadionvej 50 A, 5200 Odense V
Referent: Kirsten Povlsen
Afbud: Lærke, Kim, Christina, Marta
Følgende punkter skal behandles:
1. Valg af referent.
2. DIF/DGI-midler

Midlerne i foreningspuljen kan søges af alle og formålet er at støtte foreningerne i det daglige og i
deres udvikling. Vi skal have afgjort, hvad vi vil søge midler til. Læs mere på følgende side:
https://www.dgi.dk/media/21005/hvad-kan-der-soeges-til-1.pdf

Klaus A har forslag til ansøgning i første pulje der kan søges sammen med FREM. I
forbindelse med svømmeskolen, må klubberne ikke benytte skolesvømningens udstyr
(plader, svømmefødder, bælter etc.). FREM og H2Odense kunne søge om midler til
udstyr til svømmeskolen, samt opbevaring af dette. Formanden for FREM er enige i
dette forslag. Enighed om at Pernille udformer forslag der sendes af Klaus A og
formanden for FREM.
Lars Stahl har et forslag til ansøgning i anden pulje: Rygstarts bøjler forefindes ikke
i de haller vi holder stævner i, og klubben ejer ikke disse. Enighed om at dette forslag
skal sendes ind. Klaus A og Lars Stahl udarbejder og sender ansøgning.
Anders Bo tredje pulje: Søge tilskud til opbygning af ungdomsarbejdet i polo
afdelingen, koblet sammen med arbejde i svømmeskolen som kan tiltrække flere. Dette
kunne gøres med udgangspunkt i Vollsmose Svømmehal. Kunne også kobles sammen
med opstart af military svømning. Alt i alt en ansøgning om støtte til nye / små
sportsgrene. Pengene skulle bl.a. bruges til en administrativ medarbejder der kan
være med til at opbygge dette, da der er få frivillige kræfter i så lille en sportsgren.
Enighed om at dette er en god ide, dog mangler der tid til at få det stablet på
benene. Alle gør sig tanker om, hvad og hvordan dette kunne udformes og vi vender
tilbage til det på et senere tidspunkt.
3. Kort opfølgning fra sidste møde
På sidste møde havde vi en snak om, hvordan vi kan motivere de frivillige kræfter i
konkurrenceafdelingen. Vi følger kort op på denne snak, så beslutningerne fra sidst kommer med i
referatet.
Der skal ikke stilles krav til forældre om at de skal deltage i x antal arrangementer. Frivillighed skal
komme af sig selv. Der skal belyses, hvad der kan komme til at ske, hvis man stiller op som frivillig,
som fx indtægter fra stævner eller andre tiltag. Kristian er ved at skrive en håndbog til
konkurrenceafdelingen, hvad skal man vide som svømmer og forældre, info om frivilligt arbejde
som forælder, forældre er også en del af klubben og klubben er afhængig af de frivillige hænder.
Kristian: Fortæller kort om de Halansvarliges opgaver i hallerne. Dette giver god mening, da de
tager en del problemer på stedet i hallerne, når de kommer op. Det har været en god løsning i
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forbindelse med opstart af sæsonen. Dog er det en dyr løsning. De halansvarlige er også ansvarlige
for at der følges op på oprydning i hallerne, de sparrer med trænerne omkring deres hold, taler
med forældrene når det er nødvendigt, er behjælpelige med spørgsmål om oprykning til andet
hold. Der følges op på det efter denne sæson og der tages så beslutning om, hvorvidt vi skal
forsætte med.
Bolbro: Det skal sikres at der er åbent for adgang, da man kun kan komme ind og ud en gang per
kort. Kristian søger for at Halansvarlig følger op på at der er åben for adgang.

4. Aftale om open-water-banen i Davinde

Kristian fremlægger den partnerskabsaftale, som er til overvejelser i de forskellige klubber. Vi skal
afgøre, hvilke rammer vi som klub har til samarbejdet. Se bilag 1.
H2Odense forpligter sig til at indgå i godkendelse og sikring af banen.
Der er indkøbt bøjer for penge der er doneret fra en sponsor i Ringe.
Der opstillet et skilt med “Badning på eget ansvar” eller lignende.
Der er enighed blandt de fremmødte om at dette er en god ide og at vi skal gå videre med denne
aftale.

5. Budget for H2Odenses fødselsdag og konkurrenceafdelingens opstartsweekend
Kristian fremlægger idéer og forslag.

November 2017 afholdt vi klubbens første fødselsdag, med flag og balloner i
hallerne. Der var en bolle til alle svømmere der kom i hallerne i den uge.
Der gøres pt tanker om hvordan det skal markeres i 2018, ideer som sæbebobler
har været vendt. Tanker til budgetstørrelse er ca. Kr. 12.000.
Der kunne også udleveres en H2Odense sticker og en H2Odense “tatovering” til
alle medlemmer. Kristian arbejder videre med de forskellige ideer.
Opstartsweekend: Der undersøges muligheder og punktet udsættes til et senere
møde.
6. Strategi for konkurrenceafdelingen

Kristian og Klaus har udarbejdet et udkast til en strategiimplementeringsplan for
konkurrenceafdelingen baseret på strategiarbejdet med Henrik Baadsgaard. Planen skal
gennemarbejdes og eventuelt præciseres af bestyrelsen, så vi alle er enige i dens følger og
konsekvenser.

Konkurrenceafdeling her = svømning
Formålet med planer er at konkretisere klubbens strategi arbejder, og strategi for
talentudvikling. Hvilke tiltag skal der sættes i søen for at vi kommer i den rigtige
retning.
Kristian gennemgår den plan der er linket til ovenfor.
Punktet blev ikke afsluttet og medtages på næste møde
7. Siden sidst.
•
•

Trænersituationen i konkurrenceafdelingen. (Kristian)
Andet?

2

Punktet blev ikke afsluttet og medtages på næste møde
8. Evt.

Med venlig hilsen
Klaus A.

Bestyrelsesmedlemmer og deres ansvarsområder:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Klaus A:
Jane:
Christina:
Kirsten:
Anja:
Lærke:
Lars:
Klaus F:
Anders:

Formand, svømmeskole, kunstsvømning, samarbejde med eksterne.
Næstformand, stævnesekretariatsansvarlig.
Kasserer.
Masters.
Kommunikation.
Kommunikation, kunstsvømning.
Kommunikation, stævneledelse
Konkurrenceafdelingen.
Vandpolo
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BILAG 1:
PARTNERSKABSAFTALE
Aftalens parter
Mellem: Tarup-Davinde I/S v/sekretariatsleder John Juul Henriksen Naturskolen Åløkkestedet Hudevad Byvej 20 5792
Årslev Tlf.: 63750990 e-mail: Naturskolen@odense.dk
og
Tarup-Davinde Åben Vand Svømmebane v/
Odense Triatlon Klub ved Rasmus Stubager - rasmus.stubager@triatlon.dk – 22135788
H2Odense ved Kristian Sletten - klubchef@h2odense.dk - 30118690
Ringe Triatlon ved Troels Stubager –- stubager@midtfyn.net - 28112488
Herefter kaldet ”Parterne”.
Indgås følgende partnerskabsaftale om ”Åben Vand Svømmebane” samarbejde i Tarup-Davinde i Lille Ibjerg Sø:
Aftalens formål Aftalen faslægger rammerne for parternes samarbejde om udvikling og åben vand svømning i TarupDavinde området. Dette sker med udgangspunkt i overordnede planer der er lagt for Tarup-Davinde området,
beskrevet i Struktur og Helhedsplanen ”Over Sø og Land 2050” fra 2011 samt gældende lokalplan fra 1996, og i
respekt for de øvrige brugere af området, samt områdets naturinteresser. Samarbejdet skal bidrager til at skabe og
drive et tilbud om svømmeaktiviteter i området. Grundlaget for samarbejdet er Tarup-Davinde Åben Vand
Svømmebanens medlemmers medansvar og aktive deltagelse i planlægning, anlæg og drift af svømmebanen og
eventuelle faciliteter. Nærværende aftale er startgrundlaget for samarbejdet og skal inden udløb gennemarbejdes
grundigt med henblik på at udforme en ny aftale som mere præcist aftaler rammerne for samarbejdet.
Aftalens varighed
Aftalen træder i kraft den 1. august 2018, og løber i et år. Såfremt parterne er enige derom, kan aftalen forlænges for
en nærmere aftalt periode. Forhandlinger herom skal påbegyndes senest den 1. maj 2019.
Aftalen kan opsiges af en af parterne med et halvt års varsel til en 31. august eller en 31. marts.
Aftaleparternes opgaver:
Tarup-Davinde I/S bidrager med:
• sammenhængende natur – og søarealer i Tarup-Davinde.
• at stille mødefaciliteter til rådighed for Sporlaugets mødeaktiviteter – Høloftet på Natuskolen 2
• en arbejdsskadeforsikring for frivillige, når disse arbejder for Tarup-Davinde I/S i Tarup-Davinde området en
generel erhvervsansvarsforsikring for hele Tarup-Davinde området, som bl.a. dækker i tilfælde af
ansvarspådragende ulykker, hvor eksempelvis faciliteters tilstand er af en sådan stand eller der er
mangelfuldt skiltet, at dette er ansvarspådragende for områdets og facilitetens ejer, Tarup-Davinde I/S.
Svømmeparterne bidrager med:
• at være en formaliseret samarbejdspartner for Tarup-Davinde I/S i relation til udvikling og etablering af
svømmebane og faciliteter i Tarup-Davinde samt tilsyn med og almindeligt vedligehold af disse.
• løsning af konflikter med andre brugere af Tarup-Davinde området, via dialog.
• idéer og forslag til udvikling af svømmebane og andre svømmeaktiviteter/faciliteter i Tarup-Davinde området
• at søge medfinansiering til udvikling af nye svømmebaner og andre faciliteter i Tarup-Davinde området via
ansøgninger om økonomisk støtte fra relevante natur- og fritidspuljer afstemt med Tarup-Davinde I/S.
• Leverer arbejdskraft til manuel etablering og vedligeholdelse af svømmebane og faciliteter.
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•
•
•

sikkerhedsgodkender svømmebane minimum 3 gange om året, herunder skiltning og sikkerheds information i
forbindelse med svømmebanen i Lille Ibjerg Sø.
Udpeger et tilsynsudvalg, som gennemfører tilsyn med svømmebanen.
arbejdskraft til tilsyn og vedligehold af svømmebane og faciliteter efter forudgående aftale med TarupDavinde I/S.

Forsikringer
Tarup-Davinde I/S har tegnet en arbejdsskadeforsikring. Forsikringens formål er at sikre, at frivillige, herunder
parternes medlemmer, er dækket, når de laver frivilligt arbejde for Tarup-Davinde I/S. For at forsikringen dækker, skal
følgende krav til det frivillige arbejde overholdes:
• det frivillige arbejde skal anmeldes til Tarup-Davinde I/S på forhånd, f.eks. en arbejdsdag (starttid og sluttid)
og anmeldelsen skal sendes til Tarup-Davinde I/S på naturskolen@odense.dk
• deltagerne skal være registrerede og en liste med navne skal sendes til Tarup-Davinde I/S på
naturskolen@odense.dk senest samme dag som arbejdet udføres
Tarup-Davinde I/S har tegnet en generel erhvervsansvarsforsikring for hele Tarup-Davinde området, som bl.a. dækker
i tilfælde af ansvarspådragende ulykker, hvor eksempelvis faciliteters tilstand er af en sådan stand eller der er
mangelfuldt skiltet, at dette er ansvarspådragende for områdets og facilitetens ejer, Tarup-Davinde I/S. Forsikringens
formål er at sikre, at de frivillige, herunder Svømmebanens medlemmer, ikke skal drages til ansvar for eventuelle
ulykker som sker i området på de faciliteter som de frivillige er med til at etablere og drifte i form af tilsyn og
almindelig vedligehold.. For at forsikringen dækker skal følgende krav overholdes:
• parterne gennemfører to årlige tilsyn på svømmebanen. Observerede fejl og mangler som parterne selv kan
håndtere, udbedres enten med det samme eller på en kommende arbejdsdag; fejl og mangler, som kræver
større maskiner, udbedres af Tarup-Davinde I/S.
• hvis der ved tilsyn observeres fejl og mangler på en facilitet, som vurderes at øge risikoen for ulykker, og som
ikke kan udbedres på stedet, afspærres faciliteten helt eller delvis og der opsættes advarsel med det samme,
og parterne iværksætter udbedring af faciliteten. Samtidig kommunikeres risikoen på parternes
facebooksider og eventuelle hjemmesider.
• der udarbejdes rapport efter hvert tilsyn, som arkiveres hos en af parterne. Tilsynsrapporter dateres og
underskrives af de personer som har gennemført tilsynet og fremsendes til Tarup-Davinde I/S på
naturskolen@odense.dk
• der udarbejdes forslag til en præcis skiltning af svømmebanen, som tydeligt beskriver brugernes eget ansvar
under færdsel i området
Økonomi Aftaleparterne financierer selv deres ansvarsområder, som er beskrevet i ovenstående afsnit.
Parterne bidrager med frivilligt arbejde jf. ovenstående opgavebeskrivelse. Herudover bidrager parterne med de
økonomiske midler, som de kan skaffe fra relevante natur- og fritidspuljer. Parterne beslutter i samarbejde med
TarupDavinde I/S, hvad der skal ansøges om eksterne midler til.
Aftaleparternes kommunikation
Den daglige kommunikation imellem Parterne og Tarup-Davinde I/S foregår imellem de tre navngivne personer på
nærværende aftale og sekretariatslederen for Tarup-Davinde I/S.
Der afholdes minimum et årligt evalueringsmøde som parterne indkalder til i januar måned. Mødets formål er at
evaluere samarbejdet, herunder de tilsyn, der har været på svømmebanen og faciliteter samt årets aktiviteter.
Desuden planlægges det kommende års aktiviteter.
Derudover afholdes et årligt koordineringsmøde med andre brugere af området med henblik på at dele erfaringer og
planlægge forbedringer og nye aktiviteter.
Underskrifter
Sted og dato: …………………………..
Sted og dato: ………………………………………………………………………………..……..
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Underskrift:
……………………………
Underskrift:
………………………………………………………………………………………...
John Juul Henriksen Tarup-Davinde I/S
OTK Rasmus Stubager - H2Odense Kristian Sletten - Ringe TRI Troels Stubager
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