
  Referat af bestyrelsesmøde d. 6. marts 2012 

Tilstede: Bent, Susanne, Lars, Carsten F., Søren og Lisa 

Afbud: Martin og Heidi 

Referent: Lisa 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af sidste møde ref.  

2. Konstituering af bestyrelsen 

3. Opfølgning på sidste ref.  

4. Klubbens “betingelser” – ikke gode nok med hensyn til aflysning pga svømmehals lukning m.m.? 

5. Nyt klublokale og startskamler 

6. Økonomi – har vi nogen ubetalte “holdflytninger” ? 

- herunder mere systematisk lønningssystem for svømmeskoletrænere 

- prisfastsættelse af aquacamp, efterkalkulation fra sidste år ? 

7. Til og fra K-udv, – herunder repræsentant i k-udvalg 

8. Sponsorudvalget, er der noget fra dem ? 

9.Henvendelse fra TYR 

10.Gribskov Elite 

11. Input fra Pia  

12. Eventuelt 

13. Næste møde 

--- 

1. Ref. godkendt. 

 

2. Formand og kasserer valgt på generalforsamlingen. Heidi genvalgt som næstformand og Lisa som 

sekretær. 

 

3. Intet af bemærke. 

 

4. Vi skal have gennemgået klubbens betingelser for medlemskab. Vi skal alle læse dem til næste gang. 

Vi skal tænke ind, hvordan vi kan tage højde for en evt. lukning af svømmehallen i kortere eller 

længere periode f.eks. ved nedbrud af anlæg i hallen, legionella el. andet. Vi skal have skrevet en 

passus ind i betingelserne herom. Vi kigger alle på et forslag hertil til næste bestyrelsesmøde. 

 

5. Der kører fortsat lidt dialog omkring startskamler. Kommunen har tilbudt at sætte de nye Omega 

startskamler op mod en merpris til svømmeklubben på 54.000 kr. Vi snakker fortsat med kommunen 

om klublokale. Vi skal prøve at komme op og se lokalet for at se, om det egner sig og kan indrettes 

fornuftigt. Bent tager kontakt for at aftale dato. Vi har fået udkast til en kontrakt, men vi vil gerne 

lige se lokalerne først. 

 

6. Carsten F. følger op på, om der ubetalte holdflytninger. Martin er her ikke, og han har et oplæg 

liggende fra Pia omkring træneraflønninger. Han er bedt om at regne/tjekke det igennem. Martin må 



sende det rundt, så vi kan forholde os til det til næste bestyrelsesmøde. Vi fastsætter prisen på Aqua 

Camp til 1100 kr. pr. barn pr. uge.  

 

7. Vi skal have en repræsentant i K-udvalget efter at Birgit er stoppet. Måske har Carsten N. lyst. 

 

8. Sponsorsvømning er planlagt til den 22.4. Vi ser frem til en meget snarlig aktivitet omkring 

planlægning og udførelse af sponsorstævnet. Vi regner med, at Heidi snarest informerer bestyrelsen 

om status i sponsorudvalget især i forhold til sponsorstævnet. 

 

9. Vi vil rigtig gerne kigge på TYR´s tilbud, men det skal nok lige sammenlignes med andre 

muligheder fra andre tøjmærker. Martin har længe ytret, at han gerne vil kigge på at finde noget 

klubtøj, så når han har afleveret regnskabet, regner vi med, at Martin tager fat i dette. Bente, Lars og 

Jens skal med ind over og de skal som gruppe tage stilling til klubtøj. 

 

10. Søren følger op Danielles praktikforløb fra Gribskov Gymnasium. Carsten N. spørges, om han har 

arbejdet med et oplæg til Gribskov Elite om midler. 

 

11. Vi tilbyder ikke kompensation for den svømmeundervisning, der ikke blev i december på grund af 

hallukning. Kommunen indkalder snart til møde om endelig fastlæggelse af de nye haltider. Nathalie 

gør nu rent i klublokalet. Carsten F. sørger for indkøb af rengøringsmidler. Vi ønsker ikke at lukke 

ned for tilgangen af nye medlemmer men måske skal informationen være bedre omkring tilmelding 

til den nye sæson. Bent spørger nærmere ind til udfordringen hos Pia. 

 

12. Intet. 

 

13. Næste bestyrelsesmøde d. 28. marts 2012 kl. 19.30. 


