
 

 

Referat, bestyrelsesmøde i svømmeklubben, 6.1.14: 

 

1) Referent Kristina, Lisa referent til næste møde den 25.2. 

 

2) Conni om svømmeskolen: 

11 har nu været på instruktør-kursus. Der er mange gode emner og det er god inspiration at 

komme på kursus, fortæller Conni. 

 

Der er kommet tre nye føl. Det tegner godt. Føl er i øvrigt omdøbt til hjælpetrænere. 

 

3) Bemærkninger fra ref. nov. 

 
Referatet er ikke kommet pga sygdom. Vi afventer. 
 

4) Cheftræner 

 

E-hold: Der er seks svømmere på hvert hold nu. Målet er 10 på hvert hold. Stort set alle forventes 

dog at rykke op efter sommerferien, hvorfor det er nødvendigt at finde nye svømmere til holdet.   

 

Forslag til at finde flere svømmere til E-holdet: 

 

Elisa kan evt. hjælpe med at tage rundt og kigge efter nye til holdet. 

 

Vi kunne som svømmeklub gøre forældrene opmærksomme på at konkurrenceholdene er en 

mulighed. Kim mener dog, at det er afgørende at nye svømmere får et reelt tilbud og ikke bliver 

smidt af holdet efter et halvt år.  

 

En anden mulighed er at ALLE svømmere i den rette alder indbydes til audition, evt. i kombination 

med forældreinfo. Der er dog den ulempe, at det kan gå hen og blive et ret stort arbejde. Fordelen 

ved audition er imidlertid også, at efterfølgende frafald formentlig vil være mindre. Audition skal 

foregå inden 4. maj. Kim mener, at det vil kræve ca. fire trænere. Kim laver skabelon til hvordan 

det kan forløbe, derefter er Lisa med til sparring. Kristina laver udkast til folder til forældre...og 

sparrer med Lisa om den. Målet er to fyldte E-hold til sommer.    

 

De øvrige konkurrencehold: Der er fokus på at få ryddet op på holdene, så svømmernes alder 

passer til niveauet. Det er dog noget, der skaber problemer for svømmerne, når årgangene ikke er 

rene. En løsning kan være større hold.  

 

Thomas og Trine leder efter sted, hvor der kan afholdes træningslejr.  

 
 
5) Kontor/administration 
 



 

 

Regnskab og budget ser umiddelbart godt ud, men er ikke endeligt klar endnu. Revisor kommer i 

næste uge. Susanne sender det ud til BS så snart det er færdigt (ca. 4.2.).  

 
Der er problemer med klubmoduls afmeldingssystem og ventelisten. 
 
Som det ser ud nu er der 1370 medlemmer.  
 

Susanne har brug for assistance - målet er at den kommende svømmeskoleleder i sti arbejde vil 

aflaste Susannes mange ansvarsområder.  

 

Reparation af bunden i Frihedens kan trække ud, hvilket kan betyde, at vi kommer til at mangle 

vand (hvis reparation trækker ud og falder sammen med lukningen af Avedøre).  

 

Booking for 2014 skal snart være færdig. Susanne, Conni og Anne Mette lavet tider for holdene. 

Derudover laver Kim laver aftaler med Claus omkring ferier, så det hele kan glide lidt lettere.  

 

Der er udarbejdet følgebrev om hvor vigtigt det er, at vi får mere vandtid, heri også et ønske om 

mere morgentid i bassinet. 
 

Der er ledige baner om lørdagen (C-holdets tidligere tid) som hurtigst muligt skal fyldes ud. 

Forskellige muligheder overvejes, men der mangler umiddelbart en træner til tiden. Ny 

svømmeskoleleder kan måske have et hold om lørdagen? Eller A-holds svømmer? 

 

Første begynderhold i Avedøre er omlagt. I stedet åbnes et nyt hold, så ventelisten på Leg & plask 

kan minimeres.  
 
 
7) K-udvalg 

a) Om oplæg om træningslejr: Ser som udgangspunkt fint ud. Forældregruppen vil gerne hjælpe, 

hvis der er behov for det. Vi mangler dog datoer for resten af sæsonen og viden om, hvornår skal 

den nye plan starte op. Kim taler med de øvrige trænere om det.  

 

B-, C-, D- og E-holdet (og deres forældre) mangler i øvrigt at få tilsendt stævnekalender. Kim taler 

med Thomas, Jonas og Sigrid.  
 

Lars-Kristian forsøger at få ordentlig overnatning til B-holdet og Cecilie fra C-holdet, når de skal til 

Thisted. 
 

b) Klubmesterskaberne: Det nye regelsæt fungerede fint. Anne Mette gennemgår lister og 

opdaterer. 
 

c) Fremtidige møder i K-udvalg lægges lidt før bestyrelsesmøderne. 

 
 
8) Sponsorudvalg 
 

Mesterskabstrøjer: Der er bestilt t-shirts igennem Intersport. Der er fortsat uklarhed om TYR-tøj.  



 

 

 

Sponsorsvøm-gruppen går snart i gang med arbejdet.  

 
9) Forretningsudvalg 
 

Vi har fået fire ansøgninger til svømmeskolelederstillingen. En er kaldt til samtale. Behovet er 

timemæssigt i nærheden af 25 timer om ugen, fordi vedkommende også skal klare den 

administrative del, så Susanne kan blive aflastet. Forretningsudvalget har regnet på budgettet i 

forhold til den forholdsvis store stigning i antal medlemmer. 
 
Generalforsamlingen afholdes den 19. marts. Invitation sendes 14 dage forinden. Indkomne forslag 

skal være os i hænde en uge før. Steen trækker sig, så vi kommer som minimum til at mangle to. 

Lars, Lisa, Bent og Kristina er på valg. Alle genopstiller. Kim, Thomas og Anne Mette er IKKE på 

valg. Der skal altså vælges en ny formand og en ny næstformand.  

 

Kristina laver historie til nettet om generalforsamling, så interesserede til bestyrelsesarbejde er 

informeret om muligheden.   
 

Hvem der stiller op til formand og næstformandsposten drøftes igen den 25.2. 

 

Engangspuljen: fristen er 10.1. Tilbud skal vedlægges. Anskaffelsen skal begrundes. Vi skal selv 

kunne betale 1/3. Vi søger til fire skamler. Det kan bedst betale sig at købe HELE skamlen. Kim 

(træner) finder listeprisen/indhenter tilbud på Malmsten-skamler. Husk at tilføje i ansøgningen, at 

det vil være til gavn for svømmehallen og personalet, der har svært ved at flytte de nuværende 

skamler. Kristina skriver ansøgningen med Susanne. 

 

Letvægtsanlæg, brandvarslingsanlæg og dør sætter vi på stand by til vi kender de præcise krav 

der skal opfyldes for at kunne holde stævner.  

 

Infobrev til D-hold. Kristina taler med Sigrid og udformer info-folder til nye konkurrencesvømmer-

forældre.   

 
 
 
10) Medieudvalg 
 
Den nye hjemmeside er mildest talt grim og der er mange funktionelle mangler efter det nye design 

trådte i kraft. Hvis I opdager (flere) mangler skal de sendes til Kristina, så hun kan få Klubmodul til 

at rette dem.   
 
   
10) Evt.  
 

Det er fortsat en problematik at ikke alle k-svømmeres forældre deltager i pligterne. Der er i 

bestyrelsen tidligere taget en beslutning om at der skal tages en snak med forældrene. Problemet 

er særlig stort på A-holdet, pga mesterskaber. 



 

 

 

Forretningsudvalg har foreslået at belønne de officials der tager flest tjanser. Det bør ske holdvis 

og hvert halve år. FU arbejder videre med ideen. 

 

 11) Næste møde 25.2.   


