
	  

Referat fra bestyrelsesmøde afholdt d. 21/1 – 2014 
Deltagere: Knud, Ib, Liselotte, John – Fraværende: Henrik, Eva 
 
 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde (10/12-2013) samt dagsordenen. 
- Et par mindre tilrettelser til ref. fra sidste møde. Ref. efterflg. udsendt til godk. 
 
2. Åbent møde (for evt. fremmødte udenfor bestyrelsen). 
- Ingen fremmødte. 
 
3. Udspring - Udgår hvis Eva fortsat er sygemeldt. 
- Eva desværre fortsat syg. Martin Bang Christensen er indstillet (og officielt nomineret) til årets talentpris 
som uddeles ved DM festen d. 21/2. 
 
4. Almen afdeling - Forårs sæsonen 2014 er startet. 
- Kasper Glerup er startet som Faglig Svømmeleder i svømmeskolen. Instr. virker glade for dette. 
- Aqua Fitness onsd. 18.40-20.00 er tomt. Ib/Liselotte undersøger om holdet kan konverteres til børnehold. 
- Der skal være ekstra adgangskort til holdene på SVST aht. nye medlemmer. Kortene er produceret og 
lægges i kontoret i mærkede kuverter, så instr. selv kan hente dem. 
- Ib ser på om der kan lægges info på hjemmesiden om de hold hvor der er åbne/ledige pladser. 
- Knud taler med Kasper om Livredningsholdet, og koordinerer med instruktøren, så dette hold er på plads. 
 
5. Nyt fra øvrige Afdelinger - Masters, Tri. 
- Masters: En noget skuffende tilmeldings rate, men dette så vi også sidste år. Vi må vi konstatere at nogle 
er faldet fra, men vi ser heldigvis også nye folk. 
- Tri: Har fået ekstra tid lørdag morgen efter nytår. De er glade for samarbejdet. 
 
6. Nyt fra - K-afd. ; Sponsor-udv. ; Stævneudv. Der er mandefald i udvalgene. 
- Der er lidt frafald fra udvalgene, hvorfor der barsles med en hvervekampagne, så de huller der 
opstår/eksisterer kan blive udfyldt. 
- Henrik og Keld overvejer om der skal bruges en mand mere i Eltids gruppen, efter én er udtrådt. 
- Renovering af de sidste el-tids plader er midlertidigt udsat, da Henrik er ramt af dårlig ryg. 
 
7. Aqua Camp 2014 - Hvad gør / kan vi ? SVST skal ombygges hvilket giver udfordringer ift. afholdelse af 
AquaCamp. Er der alternativer ? 
- SVST til AquaCamp er en udfordring, da der skal ombygges. Der kan dog afses plads i springbassinet i 
ugerne 27+28+32. Projektet kan derfor principielt startes. Men der skal også checkes for hal tid og det skal 
overvejes om udendørs bassin er acceptabelt. Et alternativ kunne være Søndervangen. 
 
8. Frivillige i AGF - Vi er nødt til at rekruttere flere frivillige til udvalg og faste opgaver/poster. Se separat mail 
fra Stævneudvalget. 
- Se pkt. 6 
 
9. Integrations svømning i Gellerup - Skal der startes noget op igen ? 
- Kan tidligst genoptages fra august. Og kun under forudsætning af, at der findes en rimelig finansiering. 
Knud arb. videre med dette ift. rådmanden. Ib kigger på hold og mulige tider ift. planen. 
 
10. Generalforsamling 2014 - Hvornår skal denne fastlægges til ? Hvad skal forberedes ? Hvem er på valg ? 
- Fastlagt til tirsdag d. 18/3. John laver udkast til beretning (input ønskes). Ib færdiggør regnskab. Vi skal 
have overblik over hvem der er på valg, og hvem der modtager genvalg. 
 
11. Økonomi - Har vi et overblik over resultatet for 2013 ? 
- Der mangler fortsat nogle afregninger for 2013, men det ser fornuftigt ud. Ib rykker for de sidste, og laver 
en opgørelse af resultatet. 
 
11. Eventuelt ? 
- Intet. 
 
12. Næste møde ? 
- Foreslået til tirsdag d. 25/2 kl. 17.00 


