
   
  

 

Referat, Bestyrelsesmøde tirsdag 30.05.2017 kl. 17.30 i FIC  

 

Deltagere: Lars, Lasse, Thomas, Gitte, Jan, Susanne, Gunnar, Stefanie og Jens  

Afbud: Pernille og Katja  

  Punkt  Løsning/Ansvarlig  

1.    Referent Jens + Ordstyrer Jan  

2.a  Præmieskamler   Bestilt hos Glasfiber DK (Jesper’s svoger). 
Ankommer inden medley cup   

2.b  Webshop  Tøj kommer uge 22, formentlig kan junior senior få 
Ons. 31/5 + Medley Talent 1/6. Lars Mertins sender 
kontrakt for sponsortøj til bestyrelsen.  

Trænertøj maks. Forbrug 25.000 kr. jf. budgettet    

  
2.c  Skillevægge  Er ankommet og på plads, testes en søndag  

3  Forretningsudvalg/    

3.a  Træner situation  Udfordringer med at svømmehallen ”overtager” 
svømmeskole trænere pga. lønforskel estimat på 
forskel er ca. 10-15 kr. Stefanie kommer med et 
forslag hvis dette udvikler sig til yderligere.   

Forslag til Træner og hold struktur præsenteret af 
Gunnar.   

 

4  Kontor    

4.a  Medlemskaber af HVSK, 
retningslinjer + oplæg  

 Sponsor svøm, der mangler forsat indbetaling 
fra sponsorer på ca. 22.000 kr. Post Danmark er 
formentlig skyld i en del af dette.  
 Forslag til ny rabat struktur til øvede 
hold, 50% rabat hvis man ønsker at svømme 2 
gange om ugen. Dette vedtages hvis klub modul 
kan håndtere dette.  



   
 Kontoret rykker for skabe til svømmehallen 
hos leverandøren.  
 Medlemskab, sponseret medlemmer indstilles 
af Chef træneren til Bestyrelsen dette sker efter 
ca. 1 måned.   
 Optil DMH kan cheftræneren invitere 
svømmere i ca. 1 måned. Her er der ikke tale om 
medlemskab.   
 Gratis holdtilmelding for ansatte 
på et svømmeskole hold (1 træning pr. uge). Den 
ansatte skal selv tilmelde sig og meddele dette til 
kontoret.  
 Gratis tilmelding til svømmehold for 
Bestyrelsen afskaffes.  

4.b  Økonomi  Budget følges  

5  Svømmeskole ny sæson  4 nye trænere til svømmeskolen  

6  Svømmeudvalget  Opstart af nyt svømmeudvalg, der blev snakket 
DMH. Der er kommet ny struktur, bl.a. kvalificeringen 
virker ikke optimal.    

7  Stævne udvalget    

7.a  Klubmesterskab  Ny stævne struktur, godt 
klubmesterskab. Challenge virkede rigtig godt.   

7.b  Medley Cup  Invitationer, nogle er delt ud og andre sendes 
snarest.   

7.c  Christmas Race  Invitationer til Christmas Race sendes i juni, det er 
hensigten at de deles ud til mesterskaberne   

8  Supportudvalget  Der blev bragt en artikel fra træningslejren i lokal 
avisen  

8.a  Klubfest  Se under klubmesterskaber  

9  PR-Udvalget  Ingen kommentarer  

10  Eventuelt  Om masters holdet skal være en del af K-afdelingen 
er blevet diskuteret, der er ikke besluttet noget 
endeligt.  

10.a  Kommende møder    

 


