
Beslutningsreferat	  af	  bestyrelsesmøde	  d.	  4/12	  2012	  

Deltagerer:	  Knud,	  Ib,	  Liselotte.	  John,	  Eva,	  Henrik	  og	  Bjørn	  (cheftræner)	  

	  

1) Referat	  fra	  sidste	  møde	  godkendt.	  
2) Bjørn	  fortalte	  om	  strukturen	  i	  konkurrence	  afdelingen.	  

a. Der	  har	  været	  en	  del	  rokeringer	  af	  trænere,	  da	  flere	  trænere	  har	  valgt	  at	  stoppe,	  
men	  det	  er	  forhåbentligt	  slut	  nu,	  og	  vi	  har	  nu	  en	  stabil	  trænerstab.	  

b. Bjørn	  spurgte	  ind	  til	  vision	  og	  målsætning	  for	  konkurrence	  afdelingen.	  
i. Det	  blev	  aftalt	  at	  Ib,	  Henrik	  og	  Bjørn	  mødes	  efter	  nytår	  for	  at	  finpudse	  det	  

der	  er	  blevet	  arbejdet	  på.	  Bestyrelsen	  har	  arbejdet	  på	  dette,	  men	  det	  blev	  
besluttet	  at	  vente	  med	  at	  gøre	  det	  færdigt	  til	  Bjørn	  havde	  tid	  til	  at	  deltage	  
med	  hans	  input.	  

c. DKM:	  Vi	  havde	  15	  svømmere	  med	  og	  stævnet	  gik	  meget	  positivt.	  
i. Der	  blev	  svømmet	  gode	  tider.	  Ca.	  80	  %	  personlige	  rekorder,	  og	  det	  var	  den	  

målsætning	  Bjørn	  havde	  sat	  inden	  stævner.	  
ii. Vi	  fik	  2	  bronze	  (begge	  til	  Anton)	  godt	  gået	  
iii. Der	  var	  en	  god	  stemning	  og	  positiv	  energi	  på	  holdet,	  og	  det	  smitter	  af	  på	  

præstationer.	  
iv. Bestyrelsen	  siger:	  godt	  gået	  og	  fortsæt	  sådan.	  

3) Sponsor	  udvalg:	  
a. Sponsor	  stævne:	  udvalget	  skal	  koordinerer	  med	  Bjørn	  om	  hvornår	  et	  sponsor	  

stævne	  vil	  ligge	  bedst	  på	  forårssæsonen.	  
4) Udspring:	  

a. Ny	  1m	  vippe	  i	  Lyseng	  svømmehal:	  Kommunen	  har	  fundet	  ud	  af	  at	  vippe	  bliver	  sat	  
op	  i	  sommerferien.	  

b. Krav	  til	  udtagelse	  til	  landshold:	  
i. Eva	  arbejder	  på	  at	  få	  fastsat	  hvilke	  krav	  der	  ligger	  til	  grund	  for	  udtagelser	  til	  

landshold,	  og	  hvordan	  disse	  bliver	  implementeret.	  
c. Vi	  har	  et	  godt	  samarbejde	  med	  andre	  klubber,	  og	  dette	  kan	  vi	  benytte	  os	  af	  for	  at	  få	  

den	  bedste	  træning	  for	  vores	  udspringere.	  
5) Sponsor	  udvalget	  afholder	  næste	  møde	  12/1-‐2013	  
6) Skolestruktur:	  Frydenlund	  lukkes	  ikke	  (Jubii!!!)	  
7) Repræsentantskabsmøde:	  	  

a. Pointsystem	  er	  blevet	  godkendt	  
b. Andre	  afdelinger	  er	  imponeret	  over	  tilvæksten	  af	  medlemmer	  i	  svømmeafdelingen	  

8) Almen	  afdeling:	  Forhåndstilmelding	  er	  forestående	  (Ib	  aktiverer	  hjemmesiden)	  



9) Elite	  netværksmøde:	  Der	  skal	  findes	  ny	  NTC	  træner	  efter	  at	  Paulus	  har	  fundet	  nyt	  arbejde,	  
og	  dette	  følger	  vi	  spændt	  med	  i.	  

10) Økonomi:	  	  
a. Ib	  mener	  at	  vi	  kommer	  ud	  af	  2012	  med	  et	  overskud.	  
b. Budget	  for	  2013	  er	  blevet	  godkendt	  af	  hovdebestyrelsen.	  

	  

	  


