
Bestyrelsesmøde d. 6. juni 2011 

 

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

Referent: Lisa 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af sidste møde ref. 

2. Sponsorstævne – besøg af sponsorudvalget 

 3. Hjemmeside + mailproblemer, Hvad er status ? 

 4. Opfølgning på sidste møde, herunder Heidis og Gittes info. fra møde 

5. Næste sæson, herunder k - trænere situation 

Udsendelse af sæsonbreve, hvem laver en “nomail” liste klar til mødet ? 

Tag stilling til åbningsdage i klublokalet. 

Se Pia oplæg info brev, sendt i separat mail 

6. Aqua camp 

7. Elite idræt 

8. Træner afslutning 

9. Info fra medlemmer 

10. Næste møde 
 

Ad pkt. 1: 

Ref. godkendt. 

Ad pkt. 2: 

Stævnet gennemført. Udvalget føler de har været lidt på hælene. Opkrævninger sendes ud imorgen. 

Regnskabet er således ikke afsluttet, men ender nok omkring 53.000,- kr. Har gjort mange nyttige erfaringer. 

Drøftet lidt omkring mål og midler.  Når vi har kontakt til en sponsor som yder bidrag til klubben af den ene 

eller anden art så skal der gives besked til sponsorudvalget. Kontaktperson Lasse Kreiner. 

 



 

Ad pkt 3: 

Mailproblemerne er ikke løst. Vi skal have det til at virke fra vores egne private mail systemer. Hjemmesiden 

trænger til lidt fine billeder af vores egne svømmere. Martin spørger Karina om hun kan hjælpe. 

Ad pkt 4: 

Heidi var forhindret til mødet i dag, men bestyrelsen foreslår, at Heidi finder ud hvordan og hvorledes vi 

tackler problemet i vores klub. Kan den omtalte dvd evt. rundsendes så vi alle kunne se den inden næste 

bestyrelsesmøde? 

Ad pkt. 5: 

Der har været arbejdet intenst på en løsning af trænerproblemet, men pågældende der var inde i billedet er 

sprunget fra. Der arbejdes videre på nye løsninger. 

Sæsonbrev: Pia er kommet med et oplæg. Bestyrelsen har nogle enkelte forslag til ændringer i brevet. 

Martin og Bent laver lidt ændringer og sender til Pia. 

Åbningsdage: 27.06: Bent 14.07: Carsten N. 06.08: Martin. Pia er her også de dage. 

Åbner for tilmelding til den nye sæson d. 15.06.11 og for nye medlemmer d. 11.07.11. 

Annonce til Ugeposten: Lisa 

Birgit sender breve ud til dem der ikke har mail (16 stk.) 

Ad pkt. 6: 

Aqua Campen kører. Der er 50 børn tilmeldt, så der er fyldt op. Der er fint på program på hjemmesiden. Pia 

har styr på trænere mv. Indkøber lidt legetøj til de forskellige aktiviteter. 

Ad pkt. 7: 

Vi har 5 svømmere som er Team Danmark godkendt og er i målgruppen. Jens får frie hænder til evt. at være 

med i projektet og søge de muligheder der opstår i den forbindelse. 

Ad pkt. 8: 

Trænerafslutningen bliver d. 17. juni 2011. Der er pt. få tilmeldte. Der købes en erkendtlighed til de trænere 

der stopper. 

Ad pkt. 9: 

DUKA´s fremtid: Der er vigende tilslutning til DUKA og ikke mange klubber var repræsenteret. Hvis 

DUKA dør, er det endnu vigtigere, at vi arrangerer nogle små lokale stævner. Vi har et ønske om at fortsætte 

med at deltage i DUKA, da det er et super koncept for vores helt unge svømmere som ikke er stævne vant. 

Miniturnering: Denne turnering halter også, da der har været stor udskiftning i de personer, der arrangerer 

stævnerne.  



Klubmesterskab: Vi vil gerne have flere deltagere. Svømmeskolen må gerne deltage. Vi kunne lave 25 m 

starter, så alle kan deltage. 

Kontingent: Carsten N. spørger Klub Modul om, hvor vi kan se om svømmerne har betalt ved holdrykning. 

Ny svømmehal: Bent skal til brugergruppemøde d. 08.06.11 om den nye hal. Drøftet lidt om de forskellige 

muligheder/udfordringer, der kan opstå omkring feks. klublokale, indretning mv. og hvad vi evt. kan byde 

ind med. 

Bus til afslutningsstævne i Slagelse: Vi har fået afslag fra Det Grønne Hus på økonomisk hjælp til leje af 

bus. Martin siger der er penge i budgettet til en bus. 

Inventar: Skal vi investere i nogle nye borde til klublokalet?  Carsten F. køber nye borde til klublokalet som 

kan klappes sammen og som dermed ikke fylder så meget. 

Pokalskab: Carsten F. sørger for at få færdiggjort skabet og hængt det op. 

Bestyrelsen: Da Gitte stopper som træner i klubben og fortsætter sin karriere som træner i Helsingør 

Svømmeklub udtræder Gitte som medlem af bestyrelsen. Posten overtages af Carsten N. som ind til nu har 

været suppleant.  

Ad pkt. 10: 

Næste bestyrelsesmøde fastlagt til d. 11. august 2011 kl. 19. 

 


