
Bestyrelsesmøde d. 27. september 2012 

Tilstede: Bent, Martin, Carsten N., Carsten F., Lars, Heidi, Susanne, Søren og Lisa 

Referent: Lisa 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af sidste møderef. 
2. Opfølgning 
3. Økonomi - herunder ønsker om kontingent refundering 
4. Nyt klublokale/haltider  
5. Klubtøj 
6. Til og fra svømmeskolen – bla. ønsker Pia juleafslutning d. 15. dec. og “Gang i Gribskov” 
7. Til og fra k-udvalg.  
8. Farum samarbejdet  
9. Eventuelt 
 

Pkt. 1: Ref. godkendt. 

Pkt. 2: Sponsorudvalget har fået et medlem mere. Det er Susanne som er forældre til et barn på 
Talent2. Vil prøve at lave sponsorstævne igen samme med et Gubbi-svøm. Der skal julekort ud i år 
som gerne skal være klar omkring 1. dec. De kontante indbetalinger er fundet – de lå i 
sponsormappen som har været svundet en lille tid. Alt er nu fundet. 

Pkt. 3: Økonomien ser fin ud og det hele ser ud til at hænge sammen året ud. K-udvalgets budget 
for forårssæsonen er fint overholdt og endda med et beløb på omkring 20.000 kr., der ikke er brugt.  

Skal der være mulighed for at få kontingentet retur, hvis et barn ikke vil svømme alligevel? Særlige 
tilfælde? Pia efterlyser retningslinjer. Vi følger fortsat de tidligere vedtagne retningslinjer omkring 
procentvis tilbagebetaling ved sygdom. Alle andre tilfælde må forelægges for bestyrelsen til 
afgørelse. 

En bankkonto yderligere er oprettet i Handelsbanken for at splitte vores økonomi jfr. forespørgsel 
på sidste generalforsamling. 

Pkt. 4: Skal til møde på mandag omkring haltider med kultur- og idrætsudvalget. Første forslag fra 
os blev afvist. Nyt oplæg udfærdiget som så skal præsenteres på mandag. Positivt at vi trods alt kan 
få lov at forelægge vores tanker. Kommunen vil selv forestå babysvømningen, så den mulighed får 
vi ikke. 

Klublokale: Lars og hans far vil gerne kigge på lokalet og give et bud på, hvad vi skal have gjort 
ved lokalet. 

Pkt. 5: Shoppen er startet med salg af alm. standard klub T-shirts. Flere T-shirts er på vej, hvor der 
er logo og ens eget navn på brystet. Priserne blev fastsat.  



Pkt. 6: Pia foreslår juleslutning d. 15. dec. – godkendt.  

”Gang i Gribskov” gennemført – vi var med om onsdagen. Der var nogen elever men ikke mange. 
Dem der var her hyggede sig og havde det sjovt. Heidi undersøger, hvordan vi får dækket vores 
udgifter. 

Pkt. 7: Sidste møde blev aflyst og det forrige var Carsten F. med ved. Ikke det store at berette. 

Pkt. 8: Vi fortsætter med at komme til Farum til langbanetræning 1 - 2 gang om ugen. Jens, 
Thomas og Casper har fortsat dialog om yderligere samarbejde omkring de allerbedste af vores 
svømmere som evt. kan være med på holdkapper til mesterskaber mv. Det er således fortsat et 
træningsarbejde. Der er ikke indgået aftale om startfællesskab.  

Pkt. 9: Bolette er startet i 8 ugers praktik via hendes gymnasieforløb. Praktikken foregår hos Ida 
omkring talentholdet. Det er en del af at være ansat i klubben at kunne tage en praktikant ”under 
vingerne” og således ikke noget der kan give ekstra betaling/løn.  

Pkt. 10: Næste bestyrelsesmøde fastsat til d. 1. november 2012 kl. 19.30. 


