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Dagsorden og referat for bestyrelsesmødet i H2Odense 
Onsdag den 25. april kl. 18.30 – 20.30 
Svømmernes hus, Stadionvej 50 A, 5200 Odense V 

 
Referent: Kirsten 
Afbud: Klaus Floor  

 

Følgende punkter skal behandles: 
 

1. Valg af referent.    
 

2. Velkommen til de nye i bestyrelsen 
Kort om nuværende og kommende opgaver for bestyrelsen. 

Klaus byder kort velkommen til de nye.  
Der skal fortsat arbejdes med at få klubben op at køre. Synkro skal der laves en del 

arbejde. Hvad gør vi for at sikre en større afdeling med en god fremtid?  
Gamle procedure, vi ved ikke fungerer, skal ændres 

Konkurrenceafdelingen: Denne skal gøres selvkørende, bestyrelsen har i de sidste 
1½ år taget mange af de initiativer der har skulle tages i afdelingen. Der skal findes 
styrende kræfter i afdelingen, disse skal styrkes til at være mere selvkørende og 
uafhængige af bestyrelsen. Der skal arbejdes videre med strategien.  

Marta: Hvordan motiveres forældre til at deltage i det frivillige arbejde?  
Bestyrelsen skal skabe rammer til at medlemmerne og forældre selv trækker det 

store læs også omkring stævner.  
Strategiarbejde med kommunen skal fortsættes.  
Der skal uddeles ansvarsområder for bestyrelsesmedlemmerne.  
Husk tavshedspligten i forbindelse med bestyrelsesarbejdet.  

 

3. Orientering om mødet i dansk vandpolo den 24. februar. 
Asbjørn deltog i mødet for H2Odense. Han indbydes til bestyrelsesmødet for at referere fra mødet. 

Asbjørn har været vandpolo ansvarlig i bestyrelsen igennem længere tid.  
Vandpolo er en lille sport både i H2Odense og på landsplan. Alle kender alle.  
Den verserende sg blev debatteret. Der blev efterspurgt bedre og tidligere 

kommunikation for at imødekomme problemet.  
Der blev talt om at der skulle arbejdes frem mod bedre styring af Dansk Vandpolo. 

Der mangler dommere i dansk vandpolo, H2Odense skal evt. Deltage i dette via 
betaling for uddannelse. Klubberne har givet besked til alle spillere om at udvise 
sportsmanship. Der trækkes en streg i sandet og der skal ses fremad. H2Odenses 
spillere er enige om at dette er vejen frem.  
 

Der skal tjekkes med Viggo Kristiansen om der er lavet aftaler om fremtidige møder, 
hvor H2Odense skal deltage.  

 
Dansk Svømmeunion generalforsamling: Der skal afsættes flere ressourcer 

(økonomisk) til at bygge de små sportsgrene under Dansk Svømmeunion op.  
 
Er der pt noget at bygge på i Vandpolo i H2Odense? Der er et damehold (motion), 

et herrehold (motion) og nogle få der spiller med Slagelse, ikke en ungdomsafdeling at 
bygge videre på pt.  
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Kan vi opbygge en vandpolo afdeling i H2Odense igen? Hvordan tiltrækker vi de 
små spillere? Hvad kan de andre som vi ikke kan siden de kan tiltrække spillere? 
H2Odense mangler i høj grad kræfter i Vandpolo afdelingen, vi kan ikke starte en 
afdeling uden at have hænderne til det. Kan vi introducere Vandpolo (og 
Kunstsvømning) på vores svømmeskolehold?  

H2Odense overvejer at gå ind i et samarbejde med Dansk Svømmeunion om 
pilotprojekter for Vandpolo og Kunstsvømning for at udbrede sporten.  

 
Kunne der findes en træner via Vandpolo Facebook gruppen? Måske en af dem der 

er på vej hjem til Odense fra udlandet.  
 
H2Odense er forpligtet i henhold til vores vedtægter til at tilbyde vandpolo.  
 

4. Tildeling af ansvarsområder. 
Se bilag 1. 
Formandens forslag er følgende: 

• Konkurrenceafdelingen: Klaus F. (Daglig drift: Kristian)  

• Kunstsvømning: Klaus A., Lærke går med som "assistent" 

• Vandpolo: Anders  

• Svømmeskolen: Klaus A.  

• Kasserer: Kirsten sætter Christina ind i opgaverne her.  
• Kommunikationsansvarsudvalg (i forhold til konkurrenceafdelingen): Lars og 

Anja 

 
5. Trænerkoordinatorens arbejdsopgaver 

Trænerkoordinatoren er ikke synlig nok ude i hallerne pga. for mange administrative opgaver. Vi 
skal se på hendes opgaver. Forslag: Vi skal have et andet lønsystem og ansætte en kontorhjælp. 

Udsættes til kommende møde 
 

6. Færdiggørelse af strategien til præsentation i konkurrenceafdelingen. 
Klubchefen vil præsentere et forslag til, hvordan stormødet kan afholdes. Dato for stormødet er 
den 23. maj. 
Vi bruger resten af tiden på at indsætte forklaringer på vores værdisæt i strategien. 
Møde vedr. Dette den 9-5 kl. 1830 - 2100 Svømmernes Hus. Yderligere møde måske den 14-5 kl. 

1830 Svømmernes Hus  
 

7. Evt.  
 
 

Med venlig hilsen 

Klaus A. 
 

BILAG 1: 
 
Organisationsplan for H2Odense.  
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