
	  

Referat fra bestyrelsesmøde afholdt d. 10/12 – 2013 (udsat fra 12/11 bl.a. pga. sygdom) 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde (8/10) samt dagsordenen 
- Ingen bemærkninger til dette punkt. 

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

3. Udspring  
- Der er blevet indstillet 2 udspringere til ESAA 

4. Almen afdeling – evaluering af efterårs sæson 
- Vi har haft et godt halvår, hvor vores instruktører har været gode til at afløse hinanden. 
- Alle hold er blevet oprettet i Conventus, og tilmelding er startet. 
- Casper Glerup er blevet ansat som svømmeleder med start fra 1/1-2014. 
- vores instruktører gør et rigtigt godt stykke arbejde, og vi er rigtigt glade for den indsats der 
ydes. 

5. K-Afd. – opstart af ny sæson / status på trænersituationen 
- vores 1. hold skal være vært for elite svømmere. 

6. Nyt fra øvrige Afdelinger – Masters, Tri 
- Efter lidt start vanskeligheder køre træningen godt igen, dog er det vores mål at have lidt flere 
med til stævner. 
- Tri: Vi har fået tilbagemeldinger om at medlemmerne er glade for holdet. 

7. Nyt fra Udvalg - Sponsor-udv. ; Stævne-udv. 
- Vi har diskuteret kontrakten fra SparNord bank, og John går videre med sagen.  
Efter dette møde har unionen lavet aftale med Alm. Brand Bank, en aftale der også kan anvendes 
af klubberne, hvorfor vi, i hvert fald i første omgang, har indstillet dialogen med SparNord. 
- Stævne udvalget: Efter VKM har evalueringen været at stævnet forløb generelt godt, dog var der 
et par ting der kunne være bedre. En af disse ting er at oprydningen ved overnatning kunne være 
bedre. 

8. Økonomi 
- Kører som budgetteret. 

9. Renovering af svømmestadion: 
- John har været til møde omkring renovering af svømmestadion. 
- renovering består bl.a. af: udskiftning af ventilations anlæg, bærende søjler skal renoveres, 
bassin skal renoveres (der arbejdes på at der skal fliser også i bunden af bassinet). 
- Tidplanen for denne renovering kommer senere. 
- Der er generel enighed mellem alle interessenter omkring det udstyr der skal være i hallen.  

10. Næste møde ? 
- Næste møde foreslået til tirsdag d. 21/1-2014 kl. 17.00. 

	  


