
Beslutningsreferat	  af	  bestyrelsesmøde	  d.	  25/9	  2012	  

1) Referat	  fra	  sidste	  møde	  godkendt.	  
2) Masterstræner:	  Ny	  træner	  til	  overtagelse	  fra	  Louise	  er	  fundet.	  Det	  bliver	  

Morten	  Riemenschneider,	  der	  starter	  d.	  1/10	  2012.	  Vi	  takker	  Louise	  for	  den	  
tid	  hun	  har	  været	  træner	  og	  glæder	  os	  til	  at	  se	  hende	  i	  vandet	  til	  træning.	  

3) Sandbjerg:	  Knud	  deltog	  for	  svømmeafdelingen:	  
a. Knud	  meldte	  tilbage	  at	  der	  ikke	  kom	  nye	  ting	  frem	  til	  drift	  af	  

afdelingen,	  som	  vi	  ikke	  allerede	  gør	  på	  nuværende	  tidspunkt.	  
4) Der	  vil	  blive	  afholdt	  møde	  i	  sponsorudvalget	  lørdag	  d.	  29/9	  kl.	  10-‐11,30.	  Knud	  

deltager	  og	  resten	  af	  bestyrelsen	  er	  velkommen.	  
a. Opgaverne	  til	  sponsorudvalget	  er	  først	  og	  fremmest	  at	  afholde	  et	  

sponsorstævne	  og	  finde	  arbejde,	  der	  kan	  give	  penge	  i	  kassen.	  
5) Sponsortøj:	  Aftalen	  med	  Sportsmaster	  er	  desværre	  blevet	  opsagt,	  men	  vi	  

arbejder	  på	  at	  få	  en	  aftale	  med	  Arena.	  
6) Depotrum	  er	  blevet	  opryddet	  og	  sat	  i	  stand.	  Vi	  takker	  for	  det	  gode	  arbejde.	  

Man	  kan	  se	  billeder	  af	  resultatet	  her:	  
	  	  	  	  

	  



7) Vi	  skal	  have	  lavet	  en	  arbejdsgruppe	  til	  oprydning/renovering	  af	  
styrketræningsrum.	  

8) Udspring:	  Da	  Eva	  ikke	  har	  kunnet	  deltage	  i	  de	  sidste	  par	  bestyrelsesmøder	  
havde	  hun	  en	  del	  at	  berette:	  

a. Vippe	  til	  Lyseng	  hallen	  har	  desværre	  vist	  sig	  at	  være	  et	  større	  projekt	  
end	  først	  antaget.	  Der	  arbejdes	  stadig	  på	  sagen,	  og	  der	  er	  velvilje	  fra	  
kommunen.	  

b. Et	  hold	  bliver	  lukket,	  da	  der	  ikke	  var	  nok	  tilmeldte	  til	  at	  opretholde	  det	  
oprindelige	  antal	  hold,	  og	  det	  er	  blevet	  sværere	  at	  finde	  trænere	  til	  
holdene.	  Dette	  har	  dog	  ikke	  medført	  en	  reduktion	  af	  medlemmer.	  

c. Konkurrencespringerne	  har	  mange	  rejsedage	  her	  i	  efteråret.	  
d. DM	  bliver	  flyttet	  fra	  at	  blive	  afholdt	  i	  foråret	  til	  at	  blive	  afholdt	  i	  

efteråret,	  og	  derfor	  bliver	  der	  afholdt	  et	  ”DM	  light”	  dette	  efterår.	  
e. Eva	  deltager	  i	  brutto-‐juniorlandholdsrejse,	  som	  holdleder.	  
f. Der	  kommer	  kun	  8	  springere	  til	  NM.	  Dette	  er	  af	  økonomiske	  årsager.	  

Der	  kunne	  have	  været	  14	  springere	  med	  til	  stævnet.	  Dette	  vil	  blive	  
drøftet	  med	  unionen.	  

9) Alm.	  afdeling:	  alt	  kører	  fint	  efter	  opstart.	  
10) K-‐afdeling:	  alt	  kører	  fint,	  men	  der	  er	  stadigt	  et	  problem	  med	  at	  håndbold	  

bruger	  styrketræningsrummet.	  Aftalen	  er	  opsagt,	  men	  dette	  er	  åbenbart	  ikke	  
forstået	  af	  håndbold	  afdelingen.	  Knud	  vil	  tage	  kontakt	  til	  afdelingen.	  
Der	  er	  nogle	  trænere	  der	  er	  stoppet,	  men	  der	  er	  fundet	  erstatninger.	  
	  


