
Beslutningsreferat	  fra	  bestyrelsesmøde	  d.	  25/6	  2012	  

	  

1) Referat	  fra	  sidste	  bestyrelsesmøde	  er	  godkendt.	  
2) Der	  har	  været	  afholdt	  Danske	  Årgangs	  Mesterskaber	  for	  gruppe	  2	  med	  to	  bronze	  medaljer	  til	  hhv.	  

Natasha	  Green	  og	  Tobias	  Bjerg	  som	  resultat.	  	  
3) Vi	  har	  også	  haft	  et	  hold	  til	  VM	  for	  Masters	  hvor	  deres	  bedste	  resultater	  blev	  en	  7.	  og	  8.	  plads	  til	  

Louise.	  
o Man	  kan	  se	  stemnings	  billeder	  og	  resultater	  på:	  www.agfmasters.tumblr.com	  	  

4) Udspringerne	  har	  været	  på	  tur	  til	  Granz:	  
o Resultater	  og	  opdatering	  på	  turen	  kan	  ses	  på	  Udspringernes	  Facebook	  side.	  	  
o https://www.facebook.com/groups/228090490536626/	  	  

5) Aqua	  Camp	  er	  godt	  booket,	  men	  der	  er	  stadig	  enkelte	  pladser.	  
o Vi	  ønsker	  alle	  deltagerne	  en	  god	  Camp	  

6) Fra	  d.	  1/8	  overtager	  Line	  jobbet	  som	  leder	  for	  svømmeskolen	  efter	  Lena	  der	  har	  valgt	  at	  forlænge	  
sit	  ophold	  i	  Ukraine	  efter	  EM	  i	  fodbold.	  

7) Tilmeldingerne	  til	  efterårets	  svømmeskole	  går	  godt,	  og	  er	  på	  nuværende	  tidspunkt	  lidt	  foran	  sidste	  
års	  niveau.	  

8) Vi	  sender	  23	  svømmere	  til	  DÅM	  gruppe	  2,	  Junior	  og	  Senior	  DM.	  
o Vi	  ønsker	  alle	  svømmerene	  held	  og	  lykke.	  	  

9) K-‐udvalget	  er	  kommet	  i	  gang,	  og	  har	  fået	  opgaverne:	  
o At	  lave	  et	  sponsor	  stævne	  
o Arrangerer	  hjemme	  stævner	  så	  som	  mesterskaber,	  AGF	  open	  
o Point	  system	  for	  fordeling	  af	  opgaver	  til	  forældre	  til	  k-‐svømmere	  
o Finde	  nogle	  til	  at	  blive	  Wingrodan	  superbrugere	  
o Finde	  nogle	  til	  at	  blive	  El-‐tids	  superbrugere	  
o Oprydning	  og	  renoverer	  styrketrænings	  lokalerne	  

10) ESSA	  kontrakt	  er	  underskrevet	  for	  endnu	  en	  sæson.	  
11) Ib	  og	  Line	  skal	  til	  møde	  med	  hovedbestyrelsen	  omkring	  online	  tilmeldingssystem.	  

Fra	  Bestyrelsen	  ønskes	  en	  rigtig	  god	  sommer	  til	  alle	  medlemmer,	  og	  ikke	  mindst	  til	  deltagerne	  på	  Aqua	  
Camp	  og	  de	  k-‐svømmere	  der	  er	  i	  konkurrence	  i	  løbet	  af	  sommeren.	  	  


