
	  

Beslutningsreferat	  af	  bestyrelsesmøde	  d.	  30/10	  2012	  

1) Referat	  fra	  sidste	  møde	  godkendt.	  
2) Sponsor	  udvalg:	  	  

a. 8	  personer	  er	  i	  udvalget,	  og	  de	  er	  nu	  i	  gang	  med	  at	  fordele	  opgaver.	  
b. De	  har	  næste	  møde	  d.	  10/11	  

3) Skolestruktur:	  	  
a. Vi	  vil	  blive	  ramt	  ved	  en	  lukning	  af	  Frydenlund	  
b. Vi	  søger	  om	  kompensation	  for	  den	  tabte	  tid	  i	  form	  af	  anden	  tid	  i	  andre	  haller	  hvis	  

den	  lukkes.	  
4) Der	  afholdes	  Rådmands	  møde	  d.	  1/11	  i	  Gellerup	  bibliotek.	  Knud	  deltager.	  
5) Der	  afholdes	  møde	  i	  elitenetværk	  gruppen	  d.	  17/11,	  Knud	  deltager.	  
6) Der	  afholdes	  repræsentant	  skabs	  møde	  d.	  20/11.	  Knud	  og	  Ib	  deltager	  
7) Alm.	  afd.:	  

a. Line	  er	  i	  gang	  med	  at	  forberede	  næste	  sæson:	  
i. Nyt	  tilmeldings	  system	  vil	  først	  være	  klar	  til	  brug	  fra	  efterårs	  sæsonen	  2013.	  
ii. Målsætning	  for	  forårssæsonen	  er	  mere	  end	  1000	  medlemmer	  i	  alm.	  afd.	  

(10%	  mere	  end	  i	  denne	  sæson,	  der	  alene	  havde	  en	  fremgang	  på	  20%)	  
iii. Vi	  har	  fået	  det	  bagerste	  rum	  i	  hallen	  på	  svømmestadion	  til	  udstyr	  til	  

Svømmeskolen.	  Rummet	  kan	  låses	  af	  og	  sætter	  forhåbentlig	  en	  stopper	  for	  
det	  store	  svind,	  vi	  desværre	  har	  oplevet.	  Se	  billeder	  nederst	  på	  siden.	  	  

8) K-‐afd.:	  
a. Svømmerne	  har	  været	  til	  Vest	  mesterskaber	  på	  kortbane:	  

i. Vi	  fik	  flere	  medaljer	  end	  de	  tilmeldte	  tider	  ville	  antyde	  vi	  skulle	  have,	  og	  
cheftrænerens	  målsætning	  om	  flere	  end	  50	  %	  personlige	  rekorder	  blev	  
opnået.	  	  Flot	  gået	  herfra	  til	  alle	  svømmerene!	  

b. Årgangspigerne	  og	  -‐drengene	  skal	  på	  træningslejr	  i	  Ebeltoft	  i	  påsken	  2013	  
c. K1	  skal	  på	  træningslejer	  i	  Tyrkiet	  i	  uge	  7	  2013	  	  

9) Klubtøj:	  det	  lader	  til	  at	  der	  er	  god	  opbakning	  til	  vores	  nye	  aftale	  med	  Arena.	  
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