
Bestyrelsesmøde d. 28. marts 2012 

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

Referent: Lisa 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af sidste møde ref.  

2. Opfølgning på sidste ref.  

3. Klubbens “betingelser” – ikke gode nok med hensyn til aflysning pga svømmehals lukning, 

halskifte m.m.. 

4. Kontingenter næste sæson 

5. Nyt klublokale  

6. Til og fra K-udv. 

7. Sponsorstævne/gubbistævne d. 22.4, er der noget nyt? 

8. Eventuelt 

9. Næste møde 

 

Pkt. 1. Ref. godkendt. 

Pkt. 2: Holdflytninger: 6 stk. der ikke har betalt i alt 1425,- kr. Medlemmerne er rykket for 

indbetaling. 

Træneraflønning: Susanne og Martin har lavet et oplæg som ser fint ud. Der skal kigges på små 

justeringer i samarbejde med Pia. Susanne laver oplægget færdigt sådan, at det kan komme til at 

gælde for den nye sæson. 

K-udvalg deltager: Aftaler at det går på skift. Heidi starter med at deltage d. 12.4.12. Derefter 

Susanne, Carsten F., Lars, Bent, Søren, Martin og Lisa. Hvis ikke vi kan den fastlagte dag, bytter vi 

med hinanden. 

Klubtøj: Martin tager snarest fat i Bente og Jens. 

Praktikforløb: Søren følger Danielles praktik. 

Gribskov Elite: Carsten N. har taget fat i Jens og Bente, men vi mangler stadig et oplæg. Carsten N. 

se ref. af 29.11.11 pkt. 4.   

Pkt. 3: Bent har lavet lille oplæg til rettelser til vores betingelser. Måske var det en god ide at rette 

henvendelse til Svømmeunionen eller DIF for at høre om reglerne for evt. kontingenttilbagebetaling 

i forbindelse med uforudsete hændelser mv. Søren undersøger og formulerer det endelig oplæg til 

beslutning næste gang. 



Pkt. 4: Susanne og Martin laver oplæg til kontingentsatserne for den nye sæson, som skal være klar 

til godkendelse på næste bestyrelsesmøde. Vi kommer nok ikke uden om en lille prisstigning. 

Måske skal der også kigges på kontingentet for K2 og K1. 

Pkt. 5: Vi vil arbejde ihærdigt på at få begge lokaler til nyt klublokale. Det er ca. 85 m2 som vi selv 

skal indrette, hvis vi kan få begge lokaler. Måske kunne vi prøve at få nogle sponsorer ind over i 

forbindelse med indretningen. Der arbejdes videre på kommende møde med kommunen. 

Pkt. 6 + 7: Sponsorstævnet kører. KE har fået flere sponsorer end de nye talentsvømmere. Alt i alt 

ser det foreløbigt fint. Svømmerne har fået brev med hjem og skal nu ud og besøge deres sponsorer. 

Det er vigtigt, at der er koordinering mellem sponsorstævne- og Gubbistævnehjælpere og så 

selvfølgelig alle svømmerne. 

Pkt. 8: Vi skal alle sørge for opdatering af vores opslagstavle + opdatering af vores hjemmeside. 

Heidi har indsendt erklæring til kommunen om børneattester. 

Pkt. 9: Næste bestyrelsesmøde torsdag d. 26. april 2012 kl. 19.30. 

 

 

 

 

 


