
Bestyrelsesmøde d. 8. september 2011 kl.19.30 

 

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

Afbud: Heidi 

Referent: Lisa 

Dagsorden:  

1. Godkendelse af sidste møde ref. (alle) 

2. Opfølgning på sidste ref. (alle) 

3. Hjemmeside  

4. Forespørgsel fra kommunen vedr. sommersvømning (Bent) 

5. Til og fra K-udv (Birgit) 

6. Budget K–udv (Martin) 

7. Mailproblemer  

8. Gang i Gribskov  

9. Gulv klublokale  

10. Eventuelt 

11. Næste møde 

 

Pkt. 1: Ref. godkendt. 

Pkt. 2: Intet til dette punkt. 

Pkt. 3: Vi har ryddet lidt op på hjemmesiden og slettet gamle nyheder. Vi vil rigtig gerne have 

nyheder om alle svømmerne så send det gerne til Lisa eller Carsten N. så sørger vi for at få det på 

hjemmesiden. Vi har planer om at lave en lille præsentation af vores svømmere + interview med 

Jens og Pia. 

Pkt. 4: Pia og Bent skal til møde om sommersvømning d. 26. sept. 

Pkt. 5: Det første ministævne står for døren og det kniber med holdleder. Der skal være forældre af 

den gruppe af børn, der skal afsted som må melde sig ellers kan disse stævner ikke fungere. Aftalt at 

Bent og Martin skriver mail til forældrene og Birgit ringer til nogle forældre om at være hjælper til 

det konkrete forestående stævne.  

K-udvalget har planlagt den kommende sæson, og der er udsendt sæsonplan. Vi skal ikke holde 

ministævne i denne sæson. Derimod skal vi holde DUKA-kredsstævne, hvis alt går i orden med hal- 

og vandtid. 



Der skal være møde igen i november i ministævne udvalget. Birgit har været med i mange år. Birgit 

synes, det er ved at være tid at finde en ny person fra klubben, der kunne tage ejerskab på disse 

stævner. Drøftet forskellige mulige emner til tjansen.  

Vivian er stoppet i K-udvalget. Der skal findes en ny person. 

Susanne N. vil fremover hjælpe Birgit med stævnetilmeldinger.  

Pkt. 6: Regnskabet ser fint ud.  

Jens har lavet overslag på budget for K-afd. for hele sæsonen. Vi vedtager Jens´s udkast for hele 

sæsonen. 

Martin går videre med at udlicitere lønregnskabet. 

Pkt. 7: Klubmodul har ikke solgt et produkt, hvor vores mail skulle fungere på samme måde. 

Problemet kan ikke løses via Klubmodul og Klubmodul kan ikke løse det. De opfordrer os til at 

bruge webmail som er i Klubmodul. 

Pkt. 8: Heidi har taget fat om projekt ”Gang i Gribskov”. Pia og Ida har strikket et program 

sammen og har indkøbt nogle få ting. Super. 

Pkt. 9: Det er ingen fastsat tidshorisont. Der skal en taksator på. 

Pkt. 10: Der er kommet trådløst netværk i svømmehallen, men signalet er ikke super.  

Opfølgning på vores træningsmaskiner. Er udstyret tjekket og i orden? Carsten N. følger op. 

Sponsorstævnet er nu vel overstået, og det har givet knap 60.000 i indtægt. 

Har vi medlemmer nok i forhold til sidste år?  Er svømmetiderne ok i forhold til vores medlemmer? 

Vi holder øje med det og må evaluere når sæsonen er slut.  Martin kan lave kurve/ oplysninger over 

medlemstilgang, som vi vil kigge på senere. 

Pkt. 11: Næste bestyrelsesmøde onsdag d. 26. oktober 2011 kl. 19.30. 

 

 


