
Bestyrelsesmøde d. 29. november 2011 

 

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

Referent: Lisa 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af sidste møde ref.  

2. Opfølgning på sidste ref.  

3. Juleafslutning d. 17. dec., er alle opgaver besat ? 

4. Gribskov elite og træner uddannelse (mail fra H.P. Dueholm) 

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

6. Sponsorudvalget, er der noget nyt fra dem ? 

7. Økonomi 

8. Besøg af arbejdstilsynet  

9.  Generalforsamling 

10. Anvendelse af ny svømmehal, herunder klublokale  

11. K- træner situation 

12. Eventuelt 

13. Næste møde 

---- 

Pkt. 1: Ref. godkendt. 

Pkt. 2: Intet 

Pkt. 3: Der mangler at blive afsat nogle opgaver. Martin, Heidi, Carsten F., Bent og Lisa kommer. 

Dem der ikke har budt ind på opgaver endnu, kigger listen igennem og byder snarest ind med hjælp. 

Pkt. 4: Vi skal tænke nogle ønsker/behov igennem og fremsætte et forslag. Det skal laves et forslag 

sammen med Jens og Bente. Vi skal prøve at tænke langsigtet som kan bruges også på længere sigt. 

Der er en pulje med nogle penge i Gribskov Elite, som vi evt. kunne gøre brug af til både 

nuværende og kommende gode svømmere og trænere. Carsten N. undersøger/aftaler nærmere med 

Jens/Bente. 

Pkt. 5: Officials opgaverne til klubmesterskabet er løst og derfor har Birgit lige ventet lidt med at 

sende mail ud til de nye tidtagere og dommeruddannede om hjælp. Birgit laver et oplæg til mail om 

fremtidig hjælp. Duka stævnerne lukker ned. Det er blevet rigtig småt med tilmeldinger og 

engagement. I stedet har K-udvalget talt om at lave en form for diplom- eller nålestævne som både 

kunne være for vores store og små svømmere. På sidste K-udvalgsmøde blev det aftalt at droppe at 

deltage i ministævneplanlægning. Birgit har deltaget i mange år og synes nu, det er tid til at se 



tingene lidt fra sidelinjen og se hvor ministævnerne havner henne. Der er K-udvalgsmøde igen i 

januar, hvor der skal snakkes videre om det. Bestyrelsen bakker op om K-udvalgets planer/idéer. 

Pkt. 6: Heidi kontakter sponsorudvalget omkring julekort og spørger til klubtøj. 

Pkt. 7: Økonomien ser fin ud. Der er kommet lidt flere udgifter til kurser, men det er ok. Martin 

kigger på regnskabet igen i starten af december og mailer rundt, hvordan det hele ser ud. 

Pkt. 8: Vi har ikke fået nogen rapport efter besøget men alt er godkendt, herunder også vores 

styrketræningsinstrumenter. 

Pkt. 9: Martin ønsker at stoppe som kasserer men kan måske lokkes til at blive menigt medlem. 

Birgit ønsker at stoppe i bestyrelsen ved generalforsamlingen. Vi mangler også suppleanter. Forslag 

om at holde forældremøde i januar for hele K-afdelingen for at informere om posterne f.eks. 

sammen med et foredrag om kost. Carsten F. vil gerne fortsætte i bestyrelsen, men kan ikke 

engagere sig yderligere. 

Lisa kontakter Inger Bols om hun vil holde et kostforedrag i lighed med tidligere. Det kunne være 

en lørdag morgen, imens der er morgentræning. Gerne d. 14.1.12. 

Generalforsamling fastsat til tirsdag d. 21. februar 2012 kl. 19.30.  

Pkt. 10: Jens, Pia og Bent vil komme med et oplæg til brugen af svømmehallen. Pihl og Søn skal 

stå for vedligeholdelse af svømmehallen. Hallen må bruges 72 timer om ugen i gennemsnit. 

Gribskov kommune vil selv stå for driften. Kommunen har endnu engang bekræftet, at vi får et 

klublokale. Svømmehallen skulle fortsat stå færdig i februar 2013. 

Pkt. 11: Martin P. er stoppet som K-træner. Lidt snak om situationen og udfordringerne i K-

afdelingen. Bent og Martin arbejder videre med sagen. 

Pkt. 12: Intet. 

Pkt. 13: Næste bestyrelsesmøde bliver torsdag d. 5. januar 2012 kl. 19.30. 

 

 

 


