
Bestyrelsesmøde d. 29. januar 2011 kl. 09.00 

Tilstede: Bent, Martin, Heidi, Vivian, Birgit, Carsten N., Carsten F., Gitte og Lisa 

Referent: Lisa 

Dagsorden:  

1. Godkendelse af sidste ref. 

  

2. K-afd - opfølgning på brainstormingsmøde     

  

3. Generalforsamling 

  

4. Eventuelt 

  

5. Næste møde 

 

Ad 1: Ref. godkendt. 

Ad 2: Alle punkter i brainstormingreferatet gennemgået og opdelt i 3 grupper: Bestyrelse, 

Svømmeskolen og K-afd. Flere af punkterne kan sættes ind under samme overskrift og nogle 

punkter hører til i flere grupper. 

Bestyrelsen: 

Klar vision, værdisæt og overordnet mål, Miljøet skal værdsættes meget højere, Svømmedeltagelse 

i alle niveauer, Årgangshold – børnehaver, Større forældreengagement, Forældremøde v. opstart, 

Elite = langsigtet balance, Forældrepoint (synliggøre forældrenes rolle) 

Svømmeskolen: 

Bedre trænere (niveau, alder), Hvad gør at børnene har lyst til at blive i klubben, Lektionsplaner, 

Årgangshold – børnehaver, Mål indenfor hver gruppe, Intensive hold, Inspiration til stævner 

(internt), Masterhold 

K-afd: 

Morgentræner, Hvad gør at børnene har lyst til at blive i klubben, Kompetencekrav ved oprykning, 

Årgangshold – børnehaver, Større synlighed af K-afd i svømmeskolen, Større deltagelse fra 

svømmeskolen i klubmesterskabet, Minitalent stævne, Masterhold, Tidspunkt for topning 

Martin laver et oplæg omkring bestyrelsens punkter, og vi kommenterer på det. 

Ad 3: Generalforsamlingen bliver d. 22.02.11. Bent sørger for dirigent. Revisorerne vil gerne 

genopstille. Martin har lavet regnskabet færdigt. Annonce har været i Ugeposten i denne uge. Lisa 

sørger for at hænge dagsorden op i indgangen. Vi inviterer Hans Viggo til mødet. Bestyrelsen og 



revisorer mødes kl. 18.30 til smørebrød. Birgit bestiller smørebrød el. lign fra Café Rikke & co. 

Gitte køber frugt. 

Ad 4: Hallen har forespurgt om brug af vores klublokale til en fysioterapeut. Vi synes, der er 

forskel på, om det er en person hallen har ansat eller om fysioterapeuten er selvstændig. Bent 

afklarer situationen. 

Aase stopper med rengøring. Vi afventer lige og ser, hvilket behov der er for rengøring fremover. 

Køleskabet er sløjt. Carsten F. sørger for at købe et nyt. 

I K-udvalget har de talt om listen fra Jens Ole vedr. hjemmesiden. K-udvalget arbejder videre med 

listen og giver tilbagemelding efter næste K-udvalgsmøde. 

Næste træningsweekend bliver d. 03.03.11. 

Gitte har igen været til møde om talentklasser. Team Danmark er ikke inddraget endnu, da projektet 

skal være mere beskrevet og konkret. Kommunen skal først udpeges til en elitekommune. Stort 

projekt.  

Ad 5:  

Næste bestyrelsesmøde onsdag d. 2. marts 2011 kl. 19. 


