
	  

Referat fra bestyrelsesmøde afholdt d. 20/8 - 2013. 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde (11/6) samt dagsordenen 
- Ingen bemærkninger til dette punkt. 

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

3. Udspring – herunder trænersituationen 
- Der er fundet en løsning for træner situationen for august, og der arbejdes på en mere 
permanent løsning for resten af sæsonen. 
- 1m vippen er sat op, men desværre er den monteret skævt. Der er taget kontakt til kommunen 
for at få dette løst. 

4. Conventus – kort opdatering 
- Fungerer ganske fint efter lidt indkørings tid. 
- Man kan ikke længere få rabat ved tilmelding til flere hold, og heller ikke ved tilmelding i 2 
forskellige afdelinger (f.eks. fodbold og svømning). 

5. Almen afdeling – opstart af ny sæson / ny leder 
-  Lige nu er der omkring 800 indbetalinger for efteråret.  
-  Der var indkaldt til møde med instruktører, men der mødte kun 7 op. Dette er ikke 
tilfredsstillende. 
-  Der har været møde omkring adgangs forholdende på Frydenlund skolen. Der arbejdes på en 
løsning. 
- Instruktører har fået besked på at give forældre besked på ikke at forstyrre undervisningen. 
Forældre skal helst sidde uden for forstyrrende rækkevide af børnene. 

6. K-Afd. – opstart af ny sæson / status på trænersituationen 
- Opstart er gået fint. 
- Vi mangler en træner til Flexhold og en assistent. 
- Forældremøde gik fint. Bjørn lavede en præsentation af den kommende sæson. 
Helen forklarede om de stævner der skal afholdes i AGF regi i den kommende sæson. 
- Nye trænere er på plads efter at Mads fandt nye udfordringer. 

7. Nyt fra øvrige Afdelinger – Masters, Tri 
- Masters er kommet godt i gang, inkl. den nye træner som også er kommet godt i gang. 
Henrik sender e-mail ud til holdet angående tilmelding gennem conventus. 
- Tri: Der er lavet en fastpris-aftale med Triatlon klubben Delta508, om at stille baner og træner til 
rådighed. 

8. Nyt fra Udvalg - Sponsor-udv. ; Stævneudv. 
- Intet nyt fra sponsorudvalget. 
- Stævne udvalget: Der har været afholdt evalueringsmøde ang. Aarhus Open. 

9. Økonomi 
- Kører som forventet. 

10. Eventuelt 
- Der er enighed om at vores nuværende anlæg ikke lever op til tidssvarende krav. Derfor skal der 
arbejdes på at finde alternative løsninger. 

11. Næste møde ? 
- Næste møde foreslået til tirsdag d. 8/10 kl. 17.00. 

	  


