
Beslutningsreferat	  af	  bestyrelsesmøde	  d.	  5/2	  2013	  

Deltagere:	  Knud,	  Ib,	  John,	  Liselotte,	  Henrik	  og	  Bjørn	  (Bjørn	  deltog	  ved	  de	  fire	  første	  
punkter.	  

1) Referat	  fra	  sidste	  møde	  godkendt.	  
2) Målsætning	  for	  Konkurrenceafdelingen:	  Bjørn	  laver	  en	  samlet	  målsætning,	  og	  plan	  for	  

konkurrence	  afdelingen,	  og	  dens	  struktur	  for	  fremtiden.	  
a. Bjørn	  ønsker	  bla.	  at	  rekrutteringen	  til	  konkurrenceafdelingen	  bliver	  bedre,	  og	  at	  der	  

kommer	  en	  mere	  pyramideformet	  struktur.	  
3) Der	  skal	  laves	  en	  ”how	  to	  do”	  for	  afholdelse	  af	  ministævner.	  
4) Oprydning	  af	  udstyr	  i	  svømmestadion	  skal	  være	  bedre:	  Bjørn	  går	  videre	  til	  trænerne	  med	  

denne	  besked.	  
5) Udspring:	  Eva	  havde	  travlt	  og	  deltog	  derfor	  ikke	  i	  møde,	  man	  udspring	  kører	  godt.	  
6) El-‐tids	  anlæg:	  	  

a. Henrik	  har	  aftalt	  med	  Andy	  og	  Svend	  Sander,	  at	  vi	  mødes	  d.	  27/2	  for	  at	  få	  
undervisning	  i	  brug	  af	  vores	  anlæg,	  samt	  hvad	  der	  skal	  gøres	  for	  at	  anlægget	  er	  helt	  
oppe	  at	  køre	  

b. Efter	  snak	  med	  Andy	  er	  Henriks	  indtryk	  at	  det	  ikke	  er	  en	  uoverkommelig	  opgave	  at	  
få	  anlægget	  op	  at	  køre	  til	  Århus	  Open,	  men	  vi	  ved	  mere	  efter	  d.	  27/2.	  

7) Konkurrence	  afd.	  
a. K1	  tager	  til	  Tyrkiet	  d.	  10/2	  på	  træningslejer.	  Vi	  ønsker	  dem	  en	  rigtig	  god	  og	  

træningsmæssigt	  hård	  tur.	  Og	  vi	  er	  slet	  ikke	  missundelige…	  
b. Årgangs	  holdet	  tager	  til	  Ebeltoft	  på	  træningslejr.	  
c. Cecilie	  er	  udtaget	  til	  NÅM,	  vi	  siger	  et	  stort	  TILLYKKE	  herfra.	  
d. Vi	  var	  med	  til	  fest	  for	  DM	  vindere.	  

8) Point	  system:	  pr.	  31/12	  er	  der	  uddelt	  ca.	  50%	  af	  et	  års	  point,	  og	  der	  bliver	  brug	  for	  masser	  
af	  hjælp	  til	  Århus	  Open,	  så	  det	  lader	  til	  at	  niveauet	  er	  rigtigt,	  men	  dette	  vil	  blive	  evalueret	  
ved	  sæsonafslutningen,	  ligesom	  der	  sker	  en	  løbende	  evaluering	  her	  i	  første	  sæson	  for	  
systemet.	  

9) Generalforsamling	  vil	  blive	  afholdt	  d.	  19/3-‐2013	  kl.	  19.00	  i	  Tutten	  på	  svømmestadion.	  
10) Alm.	  afd.	  (Line	  havde	  ikke	  mulighed	  for	  at	  deltage,	  men	  meddeler	  følgende):	  	  

a. System	  for	  tilmelding	  til	  hold	  (conventus)	  skal	  køre	  fra	  og	  med	  efterårssæsonen	  
2013.	  Line	  Vittrup	  og	  Ib	  Kronborg	  vil	  stå	  for	  overførslen	  og	  implementeringen.	  

b. Vi	  er	  stadig	  på	  niveau	  med	  efterårssæsonen	  i	  forhold	  til	  medlemmer.	  Der	  er	  altså	  
stabilitet	  i	  afdelingen,	  samtidig	  med	  at	  der	  arbejdes	  på	  nye	  tiltag,	  samt	  
omstruktureringer	  i	  holdudbuddet,	  så	  der	  vil	  være	  pladser	  til	  endnu	  flere	  
medlemmer	  fra	  og	  med	  efterårssæsonen	  2013.	  

c. Arbejdet	  med	  sommerens	  Aqua	  Camps	  er	  så	  småt	  gået	  i	  gang.	  Der	  vil	  i	  år	  være	  fire	  
uger	  med	  camps,	  imod	  de	  tre	  uger,	  de	  tidligere	  år.	  


