
	  
Referat fra bestyrelsesmøde afholdt d. 23/9 - 2014. 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde (19/8) samt dagsordenen 
- Ingen bemærkninger til dette punkt. 

2. Åbent møde (for evt. fremmødte udenfor bestyrelsen) 
- Sponsor udvalget var med til dette punkt. De udtrykte generel tilfredshed med det grundlag de 
arbejder med, men havde nogle punkter de gerne ville have afklaret. Dette arbejder vi videre med 
sammen med sponsor udvalget. 
- De udtrykte også bekymring over den planlagte dato for sponsor stævne. Bjørn og planlæggerne 
for sponsor stævnet skal have et møde med sponsor udvalget omkring om dette kan flyttes. 
- Sponsor udvalget ville også gerne have koordinering af søgning af fonde. Dette vil blive 
koordineret.  

3. Økonomi:  
- Det kører som planlagt, og vi satser på et år uden over eller underskud. 

4. Udspring: 
- Eva har været til møde med forvaltningen omkring nye vipper på budgettet næste år, og 
undersøgelser omkring priser, montering osv. er sat i gang. 

5. Status fra:  
- Masters: Kunne ønske sig at være lidt flere på holdet. 
- Alm. Afd.: Der har været en del arbejde med opstart af sæsonen, men det skulle køre nu. 
- Konkurrence afd.: Vores trænere tager rundt til begynderholdene for at spejde svømmere til 
talentholdet. 
- 1. og 2. holdet har været til Forum Horsens Cup, med gode resultater, bl.a. 1 klubrekord. 
- Der har været en enkelt morgentræning hvor svømmerne er gået i vandet uden at var en livreder 
på kanten. Dette må IKKE forekomme. 

6. Aarhus Swim: 
- Vi har noteret os det nye samarbejde mellem de involverede klubber, men er i øvrigt ikke blevet 
kontaktet af klubberne vedr. evt. samarbejde eller andre områder. 

7. Deling af klublokaler 
- Der er fra andre afdelinger i AGF fremkommet ønsker om at låne vores klublokale til møder, og 
efter møder med disse afdelinger omkring omfanget og tidpunkterne, kan vi godt imødekomme 
dette under forudsætning af koordinering af tidpunkter. 

8. Svømmebøger: 
- Vi undersøger udgifter til disse, og tager det op når disse er afklaret. 

9. Pointsystem 
- Vi følger op på udeståender. 

10. Status fra udvalg 
- Sponsor udvalg: se punkt 2 
- Stævne udvalget er i gang med planlægningen af Århus Open 2015 

11. Evt. 
- Unionen har inviteret til møde omkring ”fremtidig organisering”. John og Eva deltager. 
- Arbejdsmiljø: Vi skal have valgt en medarbejder repræsentant til dette udvalg. 
- Indeklima på svømmestadion: Vi er stadig ikke tilfredse med det nye ventilationsanlæg på 
svømmestadion. Vi skriver til igen til svømmestadion omkring den dårlige luftkvalitet i hallen. 

12. Næste møde ? 
- Næste møde foreslået til tirsdag d. 28/10 2014 kl. 17.00. 

	  


