
 

Referat fra bestyrelsesmøde afholdt d. 28/10 - 2014. 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde (11/6) samt dagsordenen 
- Ingen bemærkninger til dette punkt. 

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

3. Økonomi:  
- Budget for2015 under udarbejdelse. 
- Regnskabet for 2014 se ud til at balancere. (dette var før beslutning om at lukke aktiviter på 
Gellerup) 
- Vi skal sikre at de tilmeldte på vores hold er de børn der svømmer på holdende, og ikke 
forældrene. Dette er for at sikre tilskuddet til klubben for børnene. 
 

4. Udspring: 
- Intet nyt herfra. 

5. Status fra:  
- Masters: vi tager til vest mesterskaber d. 15/11 
- Alm. Afd.: Fælleskursus med skovbakken for trænere. 
- Alm. Afd.: 15/11 er der medalje stævne. 
- Alm. Afd.: ny sæson starter d. 12/1 2015. 
- Vi har afholdt hjertestarterdag, men gode resultater. 
- K-afd.: ca. 30 svømmere fra 1. og 2. hold var til vest danske kortbane mesterskaber. Det gik som 
forventet for tidspunktet i sæsonen. Vi fik 41 medaljer med hjem, og det gik godt for vores 
holdkapper. 
- K-afd.: Vi flytter tiger og blå hajer op på talenthold for prøvetræning. 
- K-afd.: Vi tager 22 svømmere til DM kort d. 20-23/11. 
- K-afd.: vi kommer et stort hold til VÅM. 

6. Deling af klublokaler 
- Booking kalender ligger på hjemmeside. Tilmelding sker ved mail til John Kornmaaler. 

7. Svømmebøger: 
- Bliver sat i gang. 

8. Status fra udvalg 
- Stævne udvalg arbejder på juleafslutning. 
- Sponsorstævne udvalg arbejder videre på afholdelse at sponsorstævne i foråret. 

9. Evt. 
- Luftkvalitet på svømmestadion er blevet bedre, men stadig ikke så god som det var før 
renovering. 
- Vi forhøre os hos kommunen om lokaler på de skoler der renoveres. 
- Unionen vil gerne have sparing omkring et projekt om fremtidig organisering. Et firma skal 
komme med anbefalinger til unionen. Vi har udfyldt spørgeskema for lidt tid siden som er 
udgangspunktet fro dette firma. 

10. Næste møde ? 
- Næste møde foreslået til tirsdag d. 2/12 2014 kl. 17.30. 


