
Bestyrelsesmøde d. 8. november 2011 

 

Tilstede: Bent, Birgit, Carsten F. og Lisa 

Afbud: Martin, Carsten N. og Heidi 

Referent: Lisa 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af sidste møde ref.  

2. Opfølgning på sidste ref.  

3. Forespørgsel fra Pia vedr. datoer 

4. Elitetræner udd. mail fra H.P. Dueholm 

5. Forældreopbakning 

6. Til og fra K-udv, herunder de opgaver som Bente fritages for 

7. Gribskov elite 

8. Besøg af arbejdstilsynet, tildeling af smiley   

9. Pædofili politik 

10. Info vedr. sommersvømning, se oplæg  

11. Startskamler og klublokale 

12. Eventuelt 

13. Næste møde 

--- 

1. Ref. godkendt. 

2. Ingen. 

3. Juleafslutning i svømmeskolen fastlagt til d. 17. dec.  Bent spørger om hal og Pia koordinerer med Jens i 

forhold til K-holdenes eftermiddagstræning. Pia sender program og liste med opgaver/indkøb/hjælp til 

bestyrelsen i lighed med sidste år. 

4. Vi bliver nødt til at have lidt mere styr på hvad elitetræneruddannelse er og hvad det indebærer. Lisa 

kontakter hr. Dueholm og hører nærmere. 

5. Forældreoopbakningen er ikke fantastisk. Ingen forældre meldte sig til at hjælpe med en tur i 

efterårsferien.  Fremover vil det være ok at aflyse ture/arrangementer, hvis ikke der er opbakning. 

6. Flere forældre har lige taget tidtager – og dommeruddannelse. Konkret mangler der nogle officials til de 

næste ministævner og klubmesterskabet. Birgit skriver en mail på bestyrelsens vegne til de nye officials med 

anmodning om hjælp til disse stævner. 

7. Der er nedsat en bestyrelse for Gribskov Elite. Bente er en af dem. 

8. Arbejdstilsynet har været på besøg og alt var fint.  



9. Filmen er på rundtur. Er ikke nået helt rundt endnu.  

10. Sommer svømning uge 28 – 31 og Aqua Camp uge 27 og 32. Pia er allerede i gang med at skaffe trænere 

og tænke planlægning. Bent spørger om haltid, når der er lidt styr på de ansvarlige for holdene. Vigtigt at der 

er en god ansvarlig voksen i hver uge. 

11. Bassinet forberedes til nogle gode startskamler, således at der senere kan tages stilling, hvilke skamler 

der skal indkøbes.  Kommunen har lovet os et klublokale.  

12. Svømmeopstart efter sommerferien fastsat til d. 27. august 2012. 

5 personer er inviteret med på hjælpetrænerkursus til januar 2012 for at have flere hjælpetrænere klar til 

sommerens svømmeundervisning. 

Svøm med eliten var en stor succes. 

13. Næste bestyrelsesmøde d. 29. november 2011 kl. 19.30. 

 

 

 

 

 


