
Bestyrelsesmøde d. 6. april 2011 kl. 19.00 

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

Referent: Lisa 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af sidste ref. (alle) 

  

2. Opfølgning på sidste møde specielt (alle) 

  

3. Talentklasser (Gitte) 

  

4. Til og fra K-udv (Birgit, Vivian) 

Herunder sponsorstævne 

  

5. Mål og visioner (alle) 

 

6. Næste sæson 

  

7. Personale  

(herunder drøftelse af ansættelse af nye T + K træner, med baggrund i Jens + Pia sæson oplæg + 

også meget gerne vores “nye” mål og visioner) 

  

8. Aqua camp (Bent) 

  

9. Info fra medlemmer 

  

10. Eventuelt 

  

11. Næste møde 

 

---- 

Ad 1: Ref. godkendt. 

Ad 2: Det er ikke ok ikke at give tilbagemelding og overholde de aftaler, vi laver. 

Kontingentdifference ved ændring af hold: Carsten F. har ikke fået det gjort – vil få det gjort. Heidi 

har indsendt børneattesterne. Birgit og Carsten N. får styr på Klub Modul til den nye sæson. 

Ad 3: Der bliver ikke startet talentklasser op sommeren 2011, da det ikke kan nås. I stedet satses på 

sommeren 2012.  

Ad 4: Sponsorstævnet bliver d. 7. maj 2011. Der mangler nok en udmelding til svømmerne. Carsten 

N. sender mail ud via Klub Modul til info. Carsten F. sørger for drikkevarer til svømmere mv. Bent 

følger sponsorudvalget på sidelinjen. 



Ad 5: Udkastet gennemgået. Enkelte forslag til rettelser som Birgit og Lisa tager sig af. De sørger 

også for at snakke med Jens-Ole om at få den på hjemmesiden eller som det første at få den 

formidlet ud til trænerne. Udkastet vedtaget med disse rettelser. Idékatalogerne kort drøftet. Det er 

idéer og tænkt som inspiration. Forslag om at sende katalogerne for svømmeskolen og 

konkurrenceafd. til hhv. Pia og Jens. Birgit og Lisa klarer den. 

Ad 6: Jens har udarbejdet oplæg for konkurrenceafd. omkring bassintider, økonomi, trænere mv.  

Dialog med Jens omkring de forskellige udfordringer og muligheder. Alle nærlæser oplægget til 

næste bestyrelsesmøde. Martin laver en økonomisk beregning ud fra Jens’ oplæg. 

Ad 7: Vi drøftede kort procedure for ansættelser. Kan der mon findes nogle super gode trænere der 

passer ind i vores fantastiske svømmeklub? Der er vigtigt, at trænerne har det godt med svømmerne 

og kemien er der i forhold til cheftræner, svømmeskoleleder osv. Vi kommer nok også til at snakke 

økonomi og dette skal sammenholdes med Jens´s oplæg til den nye sæson. 

Ad 8: AquaCampén bliver i uge 26. Helsinge Hallen har godkendt. Bliver i samarbejde med 

livredningstjenesten hvor en del af undervisningen bliver på stranden i Tisvildeleje. Pia har lavet 

indbydelse som er sendt til kommunens sommeraktivitetsfolder.  

Ad 9: John har foreslået at holde store badedag med fokus på livredning, førstehjælp el. lign. Idéen 

er super god. Vi overvejer lige hver især, hvem der har lyst til at tage initiativ.  

Ad 10: I svømmeskolen er lønnen pr. træningstime og ikke pr. svømmehold. Kort drøftet træner, 

hjælpetræner og afløsningssituationen. Bent tager den med Pia. 

Der er i hvert fald 2 svømmere, der skal konfirmeres. Gitte køber kort. 

Gode forslag i Svøm Nyhedsbrevet som vi kan overveje at gøre brug af i den nye sæson. 

Vi skal overveje om klubben vil yde tilskud til EM for Masters. Gitte deltager. 

Klublokalet må gerne bruges til forskellige formål blot skal der spørges forud for lånet.  

 

Ad 11: Næste møde bliver onsdag d. 4. maj 2011 kl. 19. 

 


