Referat- Årsmøde i FynSvøm 2022
Tid:

Mandag den 27. juni kl. 18.00

Sted:

Idrætscenter Midtfyn, Søvej 34, 5750 Ringe
Mødelokale 3

1. Udpegning af referent og ordstyrer
a. Karsten Ahrentsen tager referat og styrer mødet.
2. Velkomst og præsentation af de fremmødte
a. Karsten Ahrentsen, Formand – mest tilknyttet Ringe
b. Ringe: Gitte Lund (Kasser) + Sonja (stævneleder) + Trænere: Thea,
Nikolaj, Jacob og Thilde
c. Tommerup: Danielle
d. Svendborg: Allan
e. H2Odense: Rune Jensen
f. Frem: Stine, Dorthe
g. Nyborg: Marianne og Nicolai (træner)
3. Økonomisk status v. formand Karsten Ahrentsen
a. Gratis stævner i foregående periode.
b. Udgifter til stævner afregnes via skabelon og sendes til Gitte.
c. Nuværende kassebeholdning pr. d.d. 151.718,87 kr.
Beholdning ved sidste årsmøde ( 13.09.2021) 174.664,01 kr.
4. Planlægning af stævner for 2022-2023
a. Hvilke stævner og indhold
i. FynBørn - Ønske om 4 stævner – Benytter fortsat unionens
begynderstævne koncept.
ii. FynRundt – Ønske om 3- 4 stævner. Stævnebeskrivelse
ændres så ikke kun årgangen men også andre stævne vante
(og ælder) svømmer kan deltage.
iii. FynKval – gerne 2 stk. både til kvalifikation og typisk ældre
svømmere.
iv. FynLang/FynDistance – 1 stævne.
v. FynHold – slettes fra vedtægter – ikke afholdt i nyere tid.

vi. Fynske Kortbanemesterskaber - 1 stk. Opdater årstal i
beskrivelsen. – Gitte undersøger regler for kontant
præmier: Tilbagemelding er at det er svømmerens ansvar at
svare skat og ikke udbetaleren – så ikke noget problem ift.
revision.
vii. Fynske Årgangsmesterskaber – slettes fra vedtægter da det
er del af FKM.
viii. Fynske Børnemesterskaber – 1 stk. Forslag om socialt
arrangement (spisning efter svømningen. Brug gerne FBM
som forkortelse i stedet for mini-FÅM.
ix. Nytårsstævne – 1. stk. Stadig kategorier efter nåle – Karsten
og Allan tjekker op på hvordan det kan håndteres i
Wingrodan 2.
x. Bagjulestævne – 1 stk. Med kategorier efter nåle.
b. Tidspunkter og arrangerende klub. – Se vedhæftede udkast til
kalender.
i. Klubber melder tilbage hurtigst muligt om der er mulighed
for afholdelse på de markerede dage.
ii. Karsten udsender opdateret kalender når alle har svaret.

5. Hvem tager sig af hvad i FynSvøm:
a. Formand – Karsten Ahrentsen genvalgt.
b. Kasser – Gitte Lund Larsen, Ringe, er den der har adgang til
kontoen, der ”hostes” hos RSK.
c. Hjemmeside – Lasse, Nyborg (skal verificeres af Karsten)
d. Medaljer – Arrangerende klub sørger selv for indkøb
e. Håndklæder Dorte + Lasse, Nyborg. (skal verificeres af Karsten)
6. FynSvøms fremtid.
a. Vi kan fortsætte den økonomiske model, hvor konto varetages af
RSK og vi fortsætter med gratis deltagelse til stævner så
indestående kan yderligere nedbringes.
b. Vi sætter arbejde med oprettelse af forening med godkendelse i
en bank i bero.
c. FynSvøms vedtægter trænger til generel opdatering. Karsten laver
et udkast til rundsending.

7. Eventuelt
a. Ønske fra Allan om Wingrodan erfaringsudveksling. Kan evt. være
en hverdags aften.
b. Ønske om opdateret rekordliste (Fynske Rekorder) – Karsten
kontakter Lasse for at høre om vi kan have dynamisk dokument på
hjemmesiden med link, hvor trænere selv kan rette. Rune mener
han har viden om de nyeste rekorder.
c. Det vedtages at FynSvøm kan dække af kørsel udgifter for de
Fynske dommere til OD seminar (har tidligere været praksis).
Karsten tilføjer det til vedtægterne.
d. Næste årsmøde kalenderlagt til 22. maj 2023, så sæt allerede
kryds i kalenderen. Formanden udsender mødeindkaldelse.

Referent
Karsten Ahrentsen, Formand.

