
Bestyrelsesmøde d. 14. juni 2010 kl. 19 

 
Tilstede: Bent, Martin, Birgit, Gitte, Heidi, Carsten N. og Lisa 
Referent: Lisa 
 
Dagsorden: 

 

1.  Pakning af info.brev vedr. klubmodul.  
  
2.  Jens oplæg vedr. K afdeling  
 

3.  Information fra medlemmer og eventuelt uafklarede spørgsmål vedr. trænerafslutning d. 17 
  
4.  Eventuelt 
 

 

Ad 1: 
 

Kuverter med adresselabels og frimærker blev klargjort til alle klubbens medlemmer, på nær dem 
som vi har en mailadresse på, de får informationen denne vej. 
Indholdet i det kommende brev blev kort drøftet. Bent udarbejder et udkast, som bliver sendt rundt 
til bestyrelsen til kommentar inden endelig udsendelse. Målet er at få brevet af sted i løbet af en 
uges tid, i hvert fald så det er ude inden skolesommerferien starter. 
 
Ad 2: 
 

Jens præsenterede nyt svømmekoncept omkring træning, træningslejre mv. Som det er nu, er der en 
gruppe af 6 – 8 svømmere som skiller sig ud fra de andre på K1. Denne gruppe af svømmere er en 
del af toppen i deres årgange i svømningen og deltager i de forskellige DM-stævner. Oplægget fra 
Jens går på, at denne gruppe af svømmere skal have en større ”gulerod” for at fortsætte den megen 
træning end ”kun” at tilbyde et træningspas mere end de mange, de har i forvejen. En ”gulerod” 
kunne feks. være en træningslejr mere end de andre eller andre attraktive tilbud.  
Som det har været i år har alle fra talent, K2 og K1 været sammen på en træningslejr. På denne 
træningslejr kunne nogle af de bedste svømmere ikke deltage, da de var til DM-L i Esbjerg. Jens 
synes ikke, det er rimeligt at de svømmere som bruger det meste af deres fritid på svømning ikke 
kan komme på træningslejr, hvorimod en talentsvømmer som måske lige er startet på holdet 
kommer på træningslejr. Ved Jens´s oplæg vil der være en større differenciering mellem holdene og 
også imellem svømmerne på K1. En mulighed kunne være en opdeling mellem de svømmere, der 
ville træne 7 eller flere gange om ugen og dem, hvor det passede bedst at svømme 5 gange om 
ugen. Opdelingen ville betyde en forskel i, hvor mange penge der blev brugt på de forskellige 
grupper. 
 
Bestyrelsen havde en længere dialog om fordele og ulemper ved dette koncept feks. det sociale 
element, forskelsbehandling mellem svømmerne, rum til forskelligheder, konkurrenceelementet mv. 
Det var enighed om, at vi vil arbejde videre med denne tanke ,og at Jens må komme med et oplæg – 
også økonomisk, som vi vil tage stilling til ved et kommende bestyrelsesmøde. 
 
 



Ad 3: 

Pia Gravers er ansat som svømmeskoleleder.. Pia var tilstede i den allerførste del af 
bestyrelsesmødet, hvor vi præsenterede os for hinanden. Hun har tidligere været ansat i Allerød 
Svømmeklub, hvor hun har haft forskellige funktioner bla. som svømmeskoleleder. Er uddannet 
svømmetræner og har flere relevante kurser indenfor svømmesporten. Hun har egen 
zoneterapipraksis, hvor hun bla. behandler sportsskader.  
Hendes opgaver i klubben bliver – udover svømmeundervisning i 6-10 timer ugentligt - 
planlægning af trænere for svømmeholdene i samarbejde med Jens og at være bindeled mellem 
trænere, forældre og bestyrelse. Pia skal sættes ind i Klub-modul, således at hun kan klare en del 
administrative opgaver, som i øjeblikket ligger i bestyrelsen. 
 
D. 17. juni er der trænerafslutning. Her vil der blive informeret om ansættelsen af Pia. 
 
Bent har tilmeldt sig et kursus d. 22. juni i Glostrup om trænerkontrakter. 
 
Heidi og Lisa informerede fra arbejdsgruppemøde d. 7. juni omkring samarbejde mellem Helsingør, 
Hillerød og Helsinge svømmeklubber. Disse 3 klubber er fortsat positive overfor samarbejde, men 
vi er afhængige af at høre cheftrænernes mening om et fremtidigt samarbejde inden der træffes 
nogen endelig beslutninger. Forslag til trænermøde er d. 24. juni i Helsingør. 
Jens oplyste, at han ikke kunne deltage denne dag, men tilbød i stedet at snakke med de andre 
træner til det kommende DÅM og derefter komme med et træneroplæg omkring samarbejdet. 
Hørsholm ønsker ikke at være med i samarbejdet. 
 
Martin havde udarbejdet oplæg omkring kontingentet for den nye sæson. Der bliver en lidt større 
kontingentstigning på K-holdene end på de øvrige hold. Stigningen på K-holdene skal ses på 
baggrund af den stigende træningsmængde (og dermed øgede trænerudgifter). 
Martins oplæg vedtaget – ca. 4% stigning for alle øvrige hold en K-holdene. K-holdene stiger med 
400 kr.  
 
Næste bestyrelsesmøde fastsat til d. 10. august 2010 kl. 19 i klublokalet. 
 
 
 

 
 


