
Bestyrelsesmøde d. 5. januar 2012 

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

Afbud: Birgit 

Referent: Lisa 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af sidste møde ref.  

2. Opfølgning på sidste ref.  

3. Generalforsamling d. 21.feb. kl. 19.30 

4. Nyt klublokale 

5. Økonomi - herunder mere systematisk lønningssystem for svømmeskoletrænere 

6. Til og fra K-udv,  

7. Alternative tilbud til aflyste hold pga. lukning af svømmehal i dec. 

8. Oplæg til anvendelse af ny svømmehal 

9. K-træner 

10. Eventuelt 

11. Næste møde 

 

Pkt. 1: Ref. godkendt. 

Pkt. 2: Det er ikke gået så godt med vores julekort. Heidi har forsøgt at følge op på det, men det har 

været svært at få et entydigt svar. Det er rigtig ærgeligt. 

Forældremødet bliver d. 30. jan. Jens laver fin indkaldelse og Carsten N. udsender pr. mail. Vi skal 

lige have afklaret, hvem der gør hvad på mødet. Planlægningsmøde d. 26. januar kl. 19 – 20. Heidi 

inviterer sponsor- og K-udvalg til det. 

Pkt. 3: Carsten N., Birgit og Heidi er på valg tillige med den årlige kasserer og formandspost. Bent 

spørger Steen Olsen om at stille op som dirigent. Bent sender annonce til Ugeposten om indkaldelse 

til generalforsamling. Carsten N. lægger indkaldelse på hjemmesiden + kopi til svømmehallens 

opslagstavle. Martin spørger revisorerne om de vil fortsætte. Heidi spørger Birgit om mad mv. 

Aftalt at vi sætter et opslag op på opslagstavlen i svømmehallen om, at vi snart mangler en kasserer. 

Carsten N. fikser. 

Pkt. 4: Vi har fået et udkast til en kontrakt, som vi skal kigge igennem. Bent, Martin og Carsten F. 

kigger nærmere på det.  

Pkt. 5: Regnskabet endnu ikke helt færdigt, men der bliver nok et lille underskud. Pia og Martin 

kigger i øjeblikket på at lave et system til aflønning af trænerne, således at det kommer i mere faste 

rammer. 

Pkt. 6: Der er planlagt deltagelse i Kronborg Open. Fint. 



Pkt. 7: Vi tilbyder formentlig ekstra undervisning, når sæsonen nærmer sig sin afslutning. 

Pkt. 8: Pia og Jens har udarbejdet oplæg til anvendelse af den nye svømmehal. Oplægget bliver 

færdigredigeret og sendt til kommunen inden længe. Vi får alle en kopi.  

Pkt. 9: Der kommer forhåbentlig snart styr på trænersituationen, så der kan meldes noget officielt 

ud. 

Pkt. 10: Kort talt om et evt. behov for at have en beredskabsplan i tilfælde af en ulykke set i lyset af 

ulykken i Ringsted Svømmeklub. 

Lisa spørger Birgit, om der er styr på indberetning af vores svømmere til idrætspriser. 

Pkt. 11: Næste bestyrelsesmøde aftales blandt de valgte medlemmer på generalforsamlingen. 

Vi mødes næste gang d. 26. januar 2012 kl. 19 -20 til planlægning om forældremødet og derefter til 

generalforsamling d. 21. februar 2012 kl. 18. 

 

 


