
Beslutningsreferat	  fra	  bestyrelsesmødet	  d.	  28/3-‐2012	  

Henrik	  Hartmeier	  blev	  budt	  pænt	  velkommen	  i	  bestyrelsen.	  

• Bestyrelsen	  konstituerede	  sig	  på	  følgende	  måde:	  
o Formand:	  Knud	  Jørgensen	  
o Kasserer:	  Ib	  Kronborg	  
o Økonomi	  (konkurrenceafd.):	  Liselotte	  Larsen	  
o Indkøb:	  John	  Kornmaaler	  
o Aktiviteter	  (konkurrenceafd.):	  Mette	  Brund	  
o Udspring:	  Eva	  Naur	  Jensen	  
o Svømmeskolen:	  Line	  Vittrup	  
o Masters:	  Henrik	  Hartmeier	  

	  
• Det	  blev	  besluttet,	  at	  for	  fremtiden	  vil	  alle	  fælles	  mails,	  der	  sendes	  fra	  klubben	  til	  en	  

gruppe	  forældre,	  svømmere	  og	  lignende,	  af	  sikkerhedsmæssige	  hensyn	  blive	  sendt	  så	  mail	  
adresser	  på	  modtagere	  ikke	  kan	  ses	  af	  andre	  modtagere	  (BCC).	  

• Der	  afholdes	  et	  koordinerende	  møde	  med	  forældre	  fra	  konkurrenceholdene	  med	  det	  
formål	  at	  få	  hjælp	  til	  de	  opgaver	  der	  naturligt	  er	  ifm.	  konkurrencehold.	  	  Dette	  møde	  
afholdes	  efter	  påske	  og	  Mette	  Brund	  indkalder.	  

• Efter	  møde	  med	  kommunen	  er	  det	  besluttet	  at	  indkøbe	  en	  vippe	  til	  Lyseng	  svømmehal	  til	  
brug	  for	  udsprings	  holdende:	  

o Denne	  vippe	  er	  købt	  af	  Greve	  Udspring	  
o Vippen	  forventes	  at	  blive	  installeret	  under	  sommerferielukningen	  af	  Lyseng	  

svømmehal,	  og	  udspringsholdende	  glæder	  sig	  allerede	  til	  at	  kunne	  tage	  den	  nye	  
vippe	  i	  brug.	  

• Udspringsafdelingen	  afholder	  Danske	  årgangs	  mesterskaber	  og	  DM	  på	  tårn	  d.	  30	  juni	  på	  
svømmestadion.	  

• Bestyrelsen	  har	  møde	  med	  Palle	  Konnerup	  +	  Teknisk	  leder	  omkring	  udstyr	  i	  svømmestadion	  
ifm.	  afholdelse	  af	  svømmestævner.	  Det	  drejer	  sig	  bla.	  om	  lyd,	  lys	  og	  scoreboard.	  	  Der	  skal	  
også	  snakkes	  om	  muligheden	  for	  at	  opsætte	  sponsortavler	  i	  hallen.	  

• Line	  Vittrup	  overtager	  det	  daglige	  arbejde	  for	  svømmeskolen	  fra	  Lena,	  da	  Lena	  har	  fået	  
midlertidig	  arbejde	  i	  Ukraine	  ifm.	  EM	  i	  fodbold.	  Lena	  vender	  tilbage	  efter	  hendes	  arbejde	  er	  
afsluttet.	  
Hele	  bestyrelsen	  ønsker	  Lena	  held	  og	  lykke	  med	  arbejdet,	  og	  glæder	  os	  til	  hun	  kommer	  
tilbage.	  

• Det	  forventes	  at	  vi	  afholder	  et	  kvalifikations	  stævne	  den	  18.-‐19.	  maj	  på	  Aarhus	  
Svømmestadion.	  

• Der	  afholdes	  Unions	  generalforsamling	  d.	  28.-‐29.	  april.	  
o Knud	  Jørgensen	  deltager	  for	  AGF	  
o Helen	  Hass	  deltager	  også	  i	  kraft	  af	  hendes	  arbejde	  med	  unionen	  

Bestyrelsen	  i	  AGF	  Svømning	  


