
	  

Referat fra bestyrelsesmøde afholdt d. 11/6 - 2013. 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde (14/5) samt dagsordenen 
- Ingen bemærkninger til dette punkt. 

2. Åbent møde (for evt. fremmødte udenfor bestyrelsen) 
- Ingen fremmødte. 

3. Udspring - herunder problemstillingen om individuelle træninger og udnyttelse af hal-tid 
- Nu sker der noget mht. den nye vippe der skal monteres i Lyseng. Forvaltningen har bedt Eva 
møde op med vippen i næste uge, så man kan få taget mål og checket det hele af. 
- DGI har rettet henvendelse til udspring mhp. etablering af et pilotprojekt for kursusaktivitet for 
udspringsinstruktører. Vi henviser til DGI at vi i svømmeafd. ikke er medlem af DGI, og benytter 
os af Svømmeunionens kurser, hvorfor vi takker pænt nej til at deltage i projektet. Se i øvrigt pkt. 
9, om DGI pilotprojekt for svømmeskoleundervisning. 
- Bestyrelsen arbejder videre på at finde løsninger på trænersituationen. Der er taget kontakt til 
gymnastikafdelingen med henblik på at undersøge muligheden for evt. at supplere med 
gymnastikinstruktører til dele af træningen, og der er kontakt til træner fra anden klub med henblik 
på at undersøge mulighederne for fremtidigt samarbejde. 

4. Conventus - kort opdatering 
Conventus syst. kører mht. tilmeldinger. Der er pt. indkommet ca. 500 tilmeldinger til næste 
sæson, stort set uden nævneværdige problemer. Der har været få henv. vedr. betaling med 
Mastercard, hvilket ikke er medtaget i AGF’s system. Ib arb. videre mht. at få udspring, samt alle 
instruktører og best.- plus udvalgsmedlemmer med. 

5. Aarhus Open - kort opfølgning 
- Generel tilfredshed, også positiv tilbagemelding fra deltagende klubber. Stævnet kørte og 
fungerede godt, og vel reelt kun el-tiden som gav anledning til lidt udfordringer. Anlægget ER 
meget slidt. 
- Afregning fortsat ukendt – mange faktura er ikke modtaget endnu, og Helen er på velfortjent 
ferie. 

6. Ref. fra Elite Netværksmøde 25/5 
Godt møde med positiv feedback fra Unionen. Generel snak om bl.a. DGI, om strukturen i 
Unionen, nye tiltag, samarbejde m.m. 

7. Aqua Camp 2013 – Status 
Intet nyt – Line har styr på det. 

8. Fremtiden for integrations projektet i Gellerup 
- Forespørgsel fra projektlederen om muligheder for næste sæson. Vi har besluttet at fortsætte 
året ud som det kører. Vi skal i efteråret søge midler til fortsættelse. Det skal forsøges som 
driftstilskud fra kommunen. Ib prøver at se på økonomien i projektet. 
- Projektleder vil gerne udvide lidt, men banebooking for næste sæson er for længst afsluttet. Det 
blev anbefalet at projektlederen checker op på mulig ledig bane/hal tid, og udarbejder et budget 
forslag. 

9. Nyt fra Afdelinger - K-Afd ; Almen ; Udspring ; Masters 
- Svømmeskolen er stort set lukket og gået på sommerferie. 
- Bjørn har briefet Liselotte og John om et pilotprojekt som DGI har tilbudt os at deltage i. Projektet 
som hedder Sjovt Vand er rettet mod svømmeskolen, og står dermed som alternativ til vores Haj 
koncept. Tilbuddet og hele spørgsmålet om DGI herunder det tilsvarende tilbud vedr. udspring (se 
pkt. 3) blev indgående diskuteret. Vi er i bestyrelsen enige om, at vi ikke for nuværende vil gå ind i 
projektet under DGI. Vi mener vi skal satse på Haj konceptet, som vi har solgt til Unionen, og som 



	  

de nu tilbyder bredt ud til klubberne i DK, samt at vi grundlæggende bekender os til Dansk 
Svømmeunion, og ikke pt. mener vi har behov for eller ressourcer til også at deltage i DGI. 

10. Nyt fra Udvalg - K-udv. ; Sponsor-udv. ; Stævneudv. 
- DM-L i næste måned. 21 svømmere og 3 trænere sendes til Bellahøj, plus et antal frivillige til 
officials og holdleder. Stævnet strækker sig over 6 dage og inkl. DÅM-L, DM-L og DJM-L. 

11. Økonomi 
- Ser fortsat fin ud – vi holder budgettet som forventet. I næste måned er der DM-L som 
traditionelt er et meget dyrt stævne at deltage i. 

12. Eventuelt 
- Intet 

13. Næste møde ? 
- Næste møde foreslået til tirsdag d. 20/8 kl. 17.00. 

	  


