
	  

 
Referat fra ordinært bestyrelsesmøde afholdt d. 19/8 - 2014 
 
Deltagere: Knud, Ib, Liselotte, John, Eva, Kristian, Bjørn – Fraværende: Henrik 
 
 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde (24/6-2014) samt dagsorden. 

- Ingen bemærkninger til dette punkt. 

2. Åbent møde (for evt. fremmødte udenfor bestyrelsen). 
 
- Ingen tilmeldte eller fremmødte. 
 
3. Situationsrapport - hvor står vi lige nu, hvor sommerferien netop er slut. 
 
- Tilmeldingerne til svømmeskolen er godt i gang. 902 tilmeldte per d.d.  
- Ib skriver til de der står på ventelister, og gør dem opmærksom på de alternative hold der er med ledige 
pladser, så vi forhåbentlig kan få alle hold fyldt op. 
- Water Adventure også på sporet. 
- Alle K-hold er nu i gang, med pt. små 140 K-svømmere. Der skal justeres lidt, da et par af holdene er lidt 
små. Jf. Bjørn er der justeringer på vej. 
- Renoveringen af Svst. er næsten på plads. Der er installeret 20 nye elektroniske startskamler, 
ventilationsanlægget er udskiftet, og der er udført andre reparationer, f.eks. udskiftning af de bærende 
kæder i bassin-broen. Ventilationen er dog fortsat under indkøring, og nye banetove forventes først leveret 
næste uge. Omklædningsrummene er ved at få skiftet klinker, et arb. der først forventes færdigt uge 42. 

4. Status for planlægning/opstart af 2014/2015 sæsonen. 
 
- Bjørn har styr på det praktiske og forberedt præsentation. Trænerteamet holder trænermøde senere på 
ugen, hvor de sidste detaljer gennemgås. Input til emner der bør medtages blev gennemgået. 
 
5. Økonomi - opdatering. 
 
- Ser nogenlunde ud som tidligere år på samme tid, med lidt periodeforskydning på kontingent 
indbetalingerne, eftersom efterårssæsonen i år starter lidt senere, grundet ombygningen på Svst. 
- Endelig opgørelse af afregningen for DM afventer fortsat de sidste detaljer. 
 
6. Status fra Udspringsafdelingen. 
 
- Nye Tivo bokse og 2 stk. TV til hallen er indkøbt, under den budgetterede ramme.  
- Ønske om en ny rygpude til ribbe øvelser. 
- Afd. arb. på at overbevise kommunen om behovet for 2 nye vipper, samt en renovering af den gamle 
”barak” udenfor hallen, som kunne bruges til landtræning m.m. 
- Udspring uddeler reklame flyers i lokalområdet i den kommende weekend, bl.a. for at få fyldt 2 nye 
weekend hold. 
 
7. Status fra svømmeafdelingerne. 
 
- Er berørt under pkt. 3. 
- Kommunen vil godt indgå en sponsorering af integration op til 3 år, men med en ambition om at det herefter 
skal være selvfinansierende. Dette er efter vores bedste overbevisning utopi. Knud presser videre, men der 
bliver allertidligst tale om nye integrationshold efter jul. 
 
8. Svømmebøger - Hvordan kommer vi videre ift. at kunne genoptrykke svømmebøger og mærker ? 
     
- Knud har haft fat i Unionen, men endnu ingen svar/konklusion. Knud rykker Pia Holmen for en beslutning. 
 
9. Pointsystemet. 
 
- Systemet blev diskuteret, herunder om pointmulighederne er tilstrækkelige ift. kravene. Systemet 
gennemgås med en tættekam, og Bjørn går holdene igennem sammen med de øvrige K-trænere. 



	  

 
10. Evt. status fra div. udvalg. 
 
- Udvalgene har holdt velfortjent sommerferie, og der er derfor ikke noget nyt. ift. sidste bestyrelsesmøde. 
 
11. Hvordan kommer vi videre ift. bestyrelsens organisering og arbejdsform fremadrettet. 
 
- Det blev aftalt at vi må tage ½-1 dag i en weekend, for at diskutere tingene grundigt. John kigger i 
kalenderen og kommer retur med forslag til mulige møde-datoer. 
 
12. Eventuelt ? 
 
- Intet under dette punkt. 
 
13. Næste møde ? 
 
- Næste møde afholdes tirsdag d. 23/9 kl. 17.00 i klublokalet på Svst. 


