
	  

Referat fra bestyrelsesmøde afholdt d. 13/5 - 2014 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde (1/4) samt dagsordenen 
- Ingen bemærkninger til dette punkt. 

2. Åbent møde 
- Kasper Glerup fremlagde status og fremtidige planer for svømmeskolen.. 
- Vi kan se at der er et stort frafald af medlemmer når børnene skal skifte op på bedre hold. Dette 
er en naturlig ting, men vi mener at frafladet er for stort. 
- For at begrænse dette frafald vil vi bl.a. få vores instruktører til at informere børnene om de 
videre udviklings muligheder inden for AGF svømme afd., også at man kan dyrke udspring. Vi vil 
også prøve at få uddelt flyers til de bolig områder vi henvender os til. 
- John Hansen og Peter Lund Hansen vil gerne stå for at få planlagt og afholdt et sponsor stævne, 
og det vil vi fra bestyrelsens side gerne støtte. De snakker med Bjørn om datoer for afholdelse af 
sponsor stævne i løbet af efteråret.  

3. Bestyrelsens organisering og evt. nye bestyrelsesmedlemmer 
- Knud har kontaktet 2 personer der evt. kunne blive nye bestyrelsesmedlemmer. 
- John har lavet en liste med bestyrelses opgaver. 

4. Økonomi.  
- Regnskabet ser ud som sidste år. 
- Vi har flere svømmere til mesterskaber, og dette giver lidt højere udgifter. 
- Der er usikkerhed omkring opstart af efterårssæson på svømmestadion pga. ombygning, og 
dette kan give færre indtægter. 
- Der bliver ingen tilbagebetaling for forårssæsonen pga. ombygning af svømmestadion. 

5. Udspring 
- Ny træner fungere godt. 
- Der skal søges penge til Martin fra ESSA, haveforeningen og idrætssamvirke.  
- Der vurderes på økonomien til AV udstyr i Lyseng hallen. 

6. Alm afd. 
- Se afsnit 2. 

7. Øvrige afdelinger 
- Masters har været til DOM-L med 6 svømmere, og med 1 dansk rekord + mange mesterskaber 
til følge. 
- Tri kører godt med mange på holdet. 
 

8. K-afdelingen 
- Danish Open: gik som forventet, men desværre uden nogen der kvalificerede sig til 
internationale mesterskaber. 
- Holdmesterskaber: Desværre rykkede vi ned, men mange svømmede godt..  
- Der er i den nærmeste tid mange SRV og danske mesterskaber. 

9. Evt.: 
- Intet til dette punkt. 

10. Næste møde ? 
- Næste møde foreslået til tirsdag d. 24/6 2014 kl. 17.00. 

	  


