
Bestyrelsesmøde torsdag d. 11. august 2011 

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

Referent: Lisa 

Dagsorden:  

1. Godkendelse af sidste møde ref. (alle) 

2. Opfølgning på sidste ref. (alle) 

3. Hjemmeside – indeholder den de nødvendige informationer? 

    Trænger den til “oprydning”? alle  

4. Medlemsstatus per d.d. er det OK sammenlignet med sidste år? 

    Skal der speciel opfølgning på nogle hold? (Hvem tager dette?)   

5. Mailproblemer tilsyneladende et “klubmodul” problem, som skal løses! (Hvem?) 

6. Aqua camp hvordan gik det praktisk og økonomisk? (Martin)  

7. Info om k-trænere ansættelse (Bent/Martin) 

 8. Startskamler m.m. i ny svømmehal (Bent)  

9. Forespørgsel fra kommunen vedr. sommersvømning (Bent)   

10. Næste møde 

 

Pkt. 1. Ref. godkendt. 

Pkt. 2: Holdflytning. Carsten N. har undersøgt sagen og der findes en liste i Klubmodul over 

flytninger og hvem der skylder kontingent i den forbindelse. Martin sørger for fremover at tjekke 

listen en gang i mellem. 

Bent har været til brugermøde om den nye svømmehal. Der kan muligvis blive et klublokale og et rum 

til styrketræning. Der arbejdes videre med mulige løsninger men umiddelbart lyder det positivt. 

Carsten F. har ikke indkøbt borde, da de borde han havde tænkt på at købe alligevel ikke var gode nok. 

Aftalt at vi venter lidt i forhold til, at vi forhåbentlig inden for en kortere tid skal have nyt 

klublokale/svømmehal. 

Carsten F. sørger for at der kommer pokaler i pokalskabet og at infoskabet bliver ok. 

Punkt omkring pædofili udskudt da vi ikke alle har haft lejlighed til at se filmen grundet ferie. 

Pkt. 3: Hjemmesiden trænger til oprydning. Flere gamle informationer og noget skal opdateres. 

Carsten N. og Lisa prøver at kigge på sagen. 

Pkt. 4: Medlemsstatus ser ud til at være ok. Carsten N. udsender reminder mail til sidste sæsons 

medlemmer om at huske at melde sig til. 

Pkt. 5: Vores mail virker stadig ikke. Karina spørges om at hjælpe. 

Pkt. 6: Aqua Camp „en gik super godt. Har givet et underskud på ca. 5000,- kr. Alt taget i betragtning 

er det fint, idet der pludselig måtte betales for en ekstern underviser i førstehjælp. Livredningstjenesten 



løb fra de aftaler der var lavet, hvilket var rigtig skidt. Prisen skal nok være en anelse højere næste år, 

hvis det skal løbe rundt. 50 børn er passende. 

Klubbens økonomi ser fin ud.  

Instruktørerne kan efter eget valg købe arbejdstøj/badetøj og få refunderet max. 500 kr. pr. sæson. 

Forslag om hjælp til at lave trænerlønningerne. 

Sponsorstævne: Martin sender et udskrift af kontoudtog til sponsorudvalget. 

Pkt. 7: Ida og Martin P. er ansat i K-afdelingen. Vi ser frem til et godt samarbejde.  

Pkt. 8: Vi vil rigtig gerne være med til, at der blive nogle gode forhold for vores svømmere herunder 

også nogle gode startskamler. Vi vil gerne have skamler, der er nutidige og gode som f.eks. dem der er 

i Bellahøj – det er trackskamler. Bent har kontakt til kommunen herom. 

Pkt. 9: Vi er positive overfor sommersvømning. Bent skriver tilbage til kommunen. 

Carsten N. spørger ind til trænersituationen hos Pia. Der er et par ”trænerhuller”, som vi evt. skal tage 

hånd om. 

Pkt. 9: Næste bestyrelsesmøde torsdag d. 8. september 2011 kl. 19.30. 

 

 


