
 
 

1 
 

 

Referat, bestyrelsesmøde 
Onsdag den 4. april 2018, kl. 18.00 – 21.00, Flintholm Svømmehal, 4. sal 

Inviterede: Allan, Morten, Marianne, Bo, Otto, Anne Marie, Karina, Katrine, Dorthe, Merete, Jesper 
og Lars 

Gæster: Thea (fra ca. 18.30), Jonas (fra kl. 20.00) 

Afbud: Bo, Katrine, Morten 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde [til beslutning] 
Godkendt. 
 

2. Konsolidering af bestyrelsen, FU, temaplan og bestyrelsens opgaver i det kommende 
bestyrelsesår [til beslutning] 
Bestyrelsen konsoliderede sig med Anne Marie som næstformand og med et FU bestående af 
Allan, Otto, Anne Marie og Marianne.  
 
Jesper nævnte, at på sigt kunne det give mening, at konkurrenceafdelingen var fast 
repræsenteret i FU. Det emne tager vi op på næste bestyrelsesmøde. I dag er ingen afdelinger 
repræsenterede i FU med deres bestyrelsesmedlemmer.  
 
Bestyrelsen besluttede ift. den på generalforsamlingen valgte suppleant, at denne kommer på 
bestyrelsens mail og materialeliste. Suppleanten skal således kun give møde på 
bestyrelsesmøderne, hvis et bestyrelsesmedlem udgør permanent af bestyrelsen.  
 
Ift. forretningsordenen fjernes behovet for at bestyrelsen underskriver forretningsordenen. 
Lars foretager de nødvendige ændringer og deler den opdaterede version med bestyrelsen.  
 
Bestyrelsens årsplan blev opdateret og udsendes til bestyrelsen.  
 
 

3. Lukket punkt 
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4. Integrationsprojekter i Tingbjerg (udviklingspuljen) og Folehaven (socialt partnerskab) [til 
orientering] 
Vi er i gang med at udvikle flere tilbud i Tingbjerg. Medlemstilgangen er svagt stigende, dog 
med visse udfordringer i de ældre målgrupper. På pigeholdene er der stort set fyldte hold, det 
kniber lidt mere med at få drengene til at svømme.  
 
De nye tiltag i den kommende sæson bliver at etablere kønsblandede hold og at etablere et 
forældreudvalg. Især etablering af forældreudvalg bliver udfordrende. Derudover diskuteres 
det, hvordan vi kan gøre mere for drengene i Tingbjerg. Fx afholde et særligt drengestævne.  
 
A-faget har vist sig at være et rigtig godt projekt, som både skaber god værdi blandt de unge 
og giver hjælpetrænere til klubben. Der er dog udfordringer med at fastholde de uddannede 
unge i klubben i længere tid. En del faldt fra henover sommeren 2017. Der er fokus på, at vi 
med det nye kuld ”A-trænere” holder dem ”mere i hånden”, når de slippes løs på holdene 
rundt om i svømmehallerne.  
 

5. Opstart af revision af svømmeskolestrategi [til orientering] 
Jonas gennemgik hovedtrækkene i oversigten over status på handlingsplanen og gav et 
overblik over den kommende proces, hvor de primære interessenter i klubben bliver hørt og 
får mulighed for at give inputs til den kommende strategi.  

Anne Marie opfordrede til, at vi også kiggede dybt i medlemsundersøgelsen fra 2017 og 
tjekkede, om der var gode inputs her. Herudover opfordrede hun til, at vi også tænkte 
parasport ind i den nye svømmeskolestrategi.  
 
Jonas nævnte selv, at et fokuspunkt fremadrettet bør være at få reelle adfærdsændringer 
bragt ind blandt svømmeskoletrænerne. Altså hvordan kan trænerne i stigende grad få adgang 
til de efterhånden mange gode og vigtige materialer og vejledninger, som vi har udviklet.  
 
Et andet fokusområde kan være at udvikle voksentilbud og at etablere tilbud ved siden af 
svømningen til denne målgruppe. Fx foredrag om særlig testning, kost, teknik og brug af udstyr 
osv.  
 
Derudover fortsat fokus på udvikling af synkro, vandpolo og måske på sigt også livredning og 
udspring. Udspring er pt. placeret i svømmeskolen og kommer i den nye sæson til at ligge 
under tweens- og teenageområdet, hvor Sofie skal fungere som koordinator. Allan opfordrede 
til, at de fire ”små” (synkro, vandpolo, livredning og udspring) kom med i strategien.  
Frivillighedsinvolvering i svømmeskolen bør være med i strategien.  
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Allan bemærkede, at man kunne overveje om vi skulle tilbyde yderligere specialiserede tilbud 
til særligt dygtige børn, altså meget unge børn der ikke får tilpas med udfordringer, når de fx er 
6 år, eksempelvis ved at udbrede tankerne fra teknikskolen til svømmeskolen. Det var der ikke 
tilslutning til på nuværende tidspunkt. 
 
Fastholdelse af trænere bør også være med. Gennemsnitsancienniteten på de ca. 2 år blandt 
svømmeskoletrænere skal også være et OBS punkt.  
 
En ide til det kommende revisionsarbejde med strategien kan være, at strategi og 
handlingsplaner i højere grad direkte afspejler klubbens værdier. 

 
6. Orientering fra afdelinger og administration [til orientering] 

Anne Marie gav et OBS på præcisering af feriefridage ift. de udsendte ferieregler.  
 

7. Eventuelt [til orientering] 
- Husk indvielse af lokaler, søndag 15. april kl. 12.00 
- Generalforsamling i Dansk Svømmeunion. Hvem deltager? Og er der ønske om særlige 

bemærkninger, som bør ytres. 
- Jesper vil gerne have, at vi præsenterer og offentliggør et årsregnskab før fremtidige 

generalforsamlingen.  
- Jesper opfordrer bestyrelsen til at ”slå i bordet” omkring den manglende støtte og 

opbakning fra kommunen. Fx når vi afholder DÅM, har det været meget svært at låne 
skoler til overnatning og hallen tegner under DÅM til at være åben for offentlig svømning 
udendørs. Lars tager fat i Bellahøj omkring konkrete udfordringer med lån af udearealerne 
og Allan vil tage debatten op omkring lån af skoler og rammer for foreninger, der gerne vil 
gøre en forskel for byens børn.  


