
 

Referat fra bestyrelsesmøde afholdt d. 2/12 - 2014. 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde (28/10) samt dagsordenen 
- Ingen bemærkninger til dette punkt. 

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

3. Økonomi:  
- Regnskabet for 2014 se ud til at balancere.  

4. Udspring: 
- Intet nyt herfra. 

5. Status fra:  
- Masters: Vi har været til vest mesterskaber med 5 svømmere, og 7 guld medaljer til følge. 
- Alm. Afd.: Vi har afholdt medalje stævne med stor succes og mange deltagerer. 
- Alm. Afd.: Det køre fint med flere svømmere til stævner. 
- Tri Afd.: Køre fint. 
- K-afd.: Vi har været til DKM med 24 svømmere med 22 medaljer til følge (flere end tidligere). 
4x50 holdmedly holdet for junior piger satte Dansk junior rekord. Anton Bromer er efterfølgende 
blevet udtaget til ”vikings” gruppen på landsholdet, og Tobias Bjerg kvalificerede sig til NJM. Stort 
tillykke til dem begge og til Junior pigerne. Efter stævnet er Bjørn blevet udtaget som træner til 
landsholdets træningslejer i Sydafrika. Også tillykke til Bjørn. 
- Vi skal til VÅM gruppe 1 + 2 inden jul. 
- K-afd.: Vi indføre et etisk regelsæt for 1. holdet fra d. 1/1-2015  

6. Pointsystem: 
- Vi opkræver betaling for manglende optjening af points. 

7. Gellerup: 
- Vi starter ikke hold op i Gellerup badet efter nytår. Dette skyldes at der endnu ikke er etabelret 
vidioovervågning uden uden for svømmehallen. 

8. Status fra udvalg 
- Stævne udvalg har fokus på ÅrhusOpen. 
- Sponsor udvalget har kontakt til arena. 

9. Evt. 
- Repræsentantskabsmøde: John og Ib deltog. Byggeri på Fredensvang sat i bero. 
- ESAA ser AGF svømning som deres samarbejdes partner. 
- Dialog møde på Fjordsgadeskole d. 11/12 kl 14,00.: Vi har brug for lokaler til diverse 
arrangementer vi afholder i AGF. 
- Fest for Danske mestre: Bjørn laver tilmeldingslister. 
- Lokale og bane bookning for næste år: Dette er igang. 

10. Næste møde ? 
- Næste møde foreslået til tirsdag d. 13/1 2015 kl. 17. 


