
Bestyrelsesmøde d. 19. februar 2013 

 

Tilstede: Bent, Martin, Susanne, Lars, Heidi, Søren og Lisa 

Afbud: Carsten og Carsten 

Referent: Lisa 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af sidste møderef. 

2. Opfølgning 

3. Flytning til ny hal 

4. Klublokale,  

5. Nøglekortsystem 

6. Sponsorstævne/Gubbistævne, hvordan gik det? 

7. Til og fra Svømmeskolen  

8. Til og fra K-udvalget 

9. Klubtøj 

10. Generalforsamling (D. 26. feb. kl. 19.30) 

11. Repræsentantskabsmøde i HSI d. 20. feb. 

12. Eventuelt 

13. Næste møde 

 

Pkt. 1: Ref. godkendt. 

Pkt. 2: Kontingent fastsat for triathlonfolkene. Flere har meldt sig ind.  

Svømmehallen er indviet. Bent deltog. Fin indvielse. 

Pkt. 3: Den fysiske flytning af børn/unge mennesker til den nye hal i uge 6 gik fint. Ikke alt fungerer i den 

nye hal, men vi må have lidt tålmodighed. Mandag, tirsdag, onsdag og lørdag er svømmeklubben de sidste i 

svømmehallen og vi skal derfor være ekstra opmærksomme på oprydningen. Vi må se på, hvordan det skal 

håndteres i fremtiden, når vi er kommet lidt mere i gang. Der mangler hylder, knager, vogne til 

svømmeudstyr mv. Svømmeklubben vil ikke betale for indkøb af disse ting, men vi håber og forventer at 

svømmehallen kigger/indkøber disse mangler. 

Pkt. 4: Der er sat forskalling på loftet og der er lavet strøm. Der kommer internet. I sidste weekend startet 

på at sætte loftet op. Der skal hakkes løst puds af væggene og derefter spartles. Det er frivilligt arbejde, så 

det tager lige lidt tid og foregår mest i weekenden. Vi skal prøve at være lidt mere informative om 

klublokaleprocessen både til K-forældre men også til vores ansatte. Vi skal efterlyse en maler. Lars/Carsten 

N. laver information om hvor langt, vi er nået og hvad der ville være behov for hjælp til. Det ville også være 

en god idé at inddrage de store svømmere i arbejdet med lokalet for at skabe ejerskab. 

 



Pkt. 5: Vi får gratis udleveret nøglekort til vores nuværende medlemmer, trænere og bestyrelse. Bliver 

nogle kort væk eller i det hele taget, hvis vi skal have nye kort til sæsonen så koster de 50 kr. pr. stk. Der er 

nu lavet kort til K-afd.´s svømmere, som skal deles ud. Heidi, Søren og Martin klarer det og holder styr på 

hvem der får og ikke får. Vi vil ikke fremover administrere denne ordning. Den er meget tids- og 

omkostningskrævende med alle vores medlemmer, der skifter hold, stopper, taber kort osv. Kortene til K-

afd. skal betragtes som en form for prøve, som vi senere må evaluere på. Spørgsmålet er hvem der skal 

forestå administrationen af kortene – kommunen, svømmehallen, svømmeklubben?? Der er i øvrigt et 

andet nøglekortsystem til klublokalet. 

Pkt. 6: Stævnet gik godt. Der er kommet omkring 66 tkr. ind. Der er sendt regninger ud. Heidi har sendt 

dokument med de nye sponsorer til Carsten N., så det kan komme på hjemmesiden. Er det det rigtige signal 

at sende at de store svømmere ikke svømmer i forhold til de mindre svømmere, når det er en fælles opgave 

og fælles pose penge der svømmes ind? Heidi fortæller, at de i sponsorudvalget har talt om at skabe 

mentor-ordning, hvor store svømmere guider de mindre i forhold til stævner, klubarrangementer mv., og at 

flere at de store svømmere i stedet var banetællere ved stævnet. Der var kun 26 gubbisvømmere. Vi skal en 

anden gang gøre lidt mere for at få flere gubbisvømmere med. Der skal reklameres mere for stævnet på 

trænermøde.   

Pkt. 7: Pia´s skriv gennemgået. 

Med hensyn til sikkerheden i svømmehallen mener vi, at vi har ansvaret for børnene, når undervisningen 

starter og indtil den slutter. Vi kan ikke være ansvarlige for, hvad børnene foretager sig før og efter 

undervisningen. Trænerne kan sige, når træningen er slut, at de skal gå direkte i omklædningen, og at de 

ikke skal være yderligere i svømmehallen uden at købe billet. I øjeblikket har vi dog det dilemma, at mange 

forældre er meget utilfredse med ikke at kunne komme ind i svømmehallen/omklædningsrummet uden at 

købe billet. Det betyder, at vi ikke her og nu vil skrive ud, at forældrene skal være ansvarlige for deres børn 

inden og efter undervisningen, da vi vurderer, at det vil give mere ”brænde til bålet” omkring adgang til 

svømmehallen. Vi må lige tøve et øjeblik. 

Pkt. 8: Der har ikke været K-udvalgsmøde siden sidst. 

Pkt. 9: Salget er ikke gået så hurtigt. Næste tiltag bliver nok badehætter. De faste holdledere kan få en alm. 

klub T-shirt. 

Pkt. 10: Vi mødes kl. 18. Steen Olsen har sagt ja til opgaven som dirigent. Der skal findes 2 nye revisorer. 

Bent og Susanne har forslag til nye revisorer, som de snarest vil spørge. Susanne bestiller mad og Carsten F. 

sørger for drikkevarer. Heidi er forhindret i at deltage. 

Pkt. 11: Vi har 6 stemmer til HSI repræsentantskabsmøde i morgen. Vi prøver at stille 6 personer.  

Pkt. 12: Intet. 

Pkt. 13: Aftales efter generalforsamlingen, når bestyrelsen er valgt. 

 

 



 


