
Bestyrelsesmøde d. 4. maj 2011 

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

Referent: Lisa 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af sidste møde ref. 

  

2. Hjemmeside (Jens Ole kommer og giver status) 

  

3. Opfølgning på sidste møde 

  

4. Økonomi 

  

5. Næste sæson, herunder k - trænere situation 

  

6. Aqua camp 

  

7. Træner afslutning 

  

8. Status på mål og visioner 

  

9. Info fra medlemmer 

  

10. Næste møde 

 

 

Ad 1. Ref. godkendt. 

Ad 2. Jens Ole viste status på vores ”nye” hjemmeside. Vi skal hver især kigge nærmere på siden og skrive 

evt. rettelser/tilføjelser ned. Talt om vi nu har fået vores nye side og at næste fase så er, at gøre den 

brugervenlig og dynamisk. Siden skal fodres og vi skal have fundet en måde at gøre det på. 

Ad 3. Gitte får styr på kort til konfirmanderne.  

Carsten F. har prøvet at rykke hold for at følge kontingentdiff. Spørgsmålet er om det ændrede kontingent så 

bliver betalt?  Martin tjekker op på det.  

Der er tilsyneladende svømmere på nogle hold som ikke er tilmeldt holdene, hvilket giver problemer med 

betaling + tilmelding til stævner mv. Hvordan foregår rykning fra et hold til et andet? Carsten F. tager 

kontakt til Jens og Pia for at få defineret processen omkring det. 

Ad 4. Martin har lagt regnskabet over i Klub Modul. Vi gik på nettet og så, hvordan det overordnet 

fungerede. Regnskabet ser fint ud, og vi er fint med budgetmæssigt. Martin har forslag om at uddelegere 

nogle af regnskabsopgaverne. Martin har en bestemt person i kikkerten som har masser af regnskabserfaring. 

Der skal stadig være den formelle person som har kassereransvaret. Vi vil overveje lidt videre. Umiddelbart 

lyder det som en god idé. Martin stikker en forsigtig føler ud til personen. 



Ad 5. Jens arbejder på at finde K-trænere. Pia skal – i samarbejde med Carsten N. - have lagt alle holdene 

ind i Klub Modul. Pia arbejder i øjeblikket med puslespillet og Carsten N. assisterer så snart Pia er klar – 

formentlig i næste uge. Det vil give et langt bedre overblik og før kan vi ikke give en tilbagemelding på 

vores holdning til de nye hold og tider. 

Ad 6. Pia har ansvar for Aqua Campen. Hun har trænere på plads. Der er aftaler på plads om at få det 

reklameret noget mere. Bent er backup i ugens løb i tilfælde af sygdom o.lign. 

Ad 7. Vi skal have en trænerafslutning, hvor vi bl.a. skal sige pænt farvel til Einar. Gitte og Birgit vil gerne 

være tovholdere på det. De tager kontakt til Pia og Jens og finder dato. 

Ad 8. Pia og Jens har givet tilbagemelding på idékatalogerne. Pia har plukket en del af punkterne ud og gjort 

dem til fokuspunkter for den nye sæson. Jens’ tilbagemelding lægger sig tæt op ad hans oplæg fra sidste 

bestyrelsesmøde. Bent har bedt Jens komme med budgetoplæg for den kommende sæson for ønsker til 

stævner, træningslejre mv. Martin vil regne lidt på tallene. 

Ad 9. Heidi og Gitte har været til temamøde omkring pædofili. Fint oplæg om hvordan vi i vores klub kan 

forebygge at noget sådan foregår. Forholdsvis simple regler kan være med til at forebygge. Heidi skriver et 

lille oplæg, som vi tager en diskussion om på næste bestyrelsesmøde. 

Der er Aqua Camp konference d. 15.10.11 i Ringsted måske var det en idé for nogle af vores trænere. Pia får 

indbydelsen og vurderer om nogen skal deltage. 

Carsten N. tager kontakt til Lasse ”Fysioterapeut” omkring vores træningslokale. Er vores træningsmaskiner 

forsvarlige og ok sikkerhedsmæssigt. 

Sponsorstævnet er sat i værk – vi må evaluere efter stævnet. 

Ad 10. Næste bestyrelsesmøde bliver d. 6. juni 2011 kl. 19.00. 

 

 

 


