
	  

Referat fra bestyrelsesmøde d. 14. maj, 2013. 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde (2/4) samt dagsordenen 
- Ingen bemærkninger 

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

3. Ny Almen leder 
- Vi har lavet en fuldtidsstilling til Mads Hjort, som dermed overtager ansvaret for Almen afd. fra 
Line, dog minus løn-indberetninger og Aqua Camp. 

4. Udspring - herunder problemstillingen om individuelle træninger og udnyttelse af haltid 
- Punktet udsat, da Eva måtte melde forfald.  

5. Conventus - nyt tilmeldings- og betalingssystem 
- Ib er stort set på plads med svømmeafd. implementering af Conventus. Holdene er oprettet og 
der køres test. Ib koordinerer med Line ift. opstart af tilmeldinger til den nye sæson gennem 
Conventus. Der skal lidt små afklaringer og justeringer til, ift. K-afd, Aktiviteter og Masters, men 
det er ikke mere komplekst end det kan løses. 
Integrationssvømningen kan dog vises sig at blive en udfordring.  
Når Conventus er implementeret, kan der ikke længere betales girokort til AGF  
- det falder helt ud ! 

6. Aarhus Open 31/5-2/6 
- Planlægningen kører. Der er ikke så mange klubber tilmeldt, men en del starter. I skrivende 
stund ser det ud til at blive det største Aarhus Open nogensinde. 
- Eltid skulle være på plads. Projektor i hallen til Eltidsvisning skulle være opdateret.  
- Henrik Green har lovet at der er styr på Lydanlæg.  
- Formanden for Idrætssamvirket har accepteret at holde den officielle åbningstale lørdag 
eftermiddag i forb. med finaleafsnittet.  
- I skrivende stund mangler der fortsat en del frivillige hjælpere ! 

7. Elite Netværksmøde 25/5 
- Liselotte har styr på alt det praktiske. Knud har lavet AGF's præsentation.  
- Mødet er fra 10:00 til 16:00, vi har lokalet (Idrætsinstituttet) fra kl. 08:00, så vi kan arrangere det 
praktiske og være klar når de første ankommer. 

8. Aqua Camp 2013 
- Er reelt set på plads. Der er lavet aftale med Line, så hun tager Aqua Camp som projektleder i 
år, som det sidste inden hun slutter helt. 
- Samtidigt laver Line en drejebog/manual til brug for efterfølgere i projektlederrollen på 
AquaCamp i de kommende år. 

9. Ref. fra Gellerupsagen 
- Sagen er lukket indtil videre, og vi er startet op derude igen, men i reduceret udgave, da enkelte 
instruktører har sagt fra. 
- Forslag til information og beredskab skal medtages ved sæsonopstart for instruktører, og 
udsendelse til medlemmer. 

10. Ref. fra: Repræsentantskabsmøde i AGF ; AGF Hovedgeneralforsamling ; Unions 
Generalforsamling 
- Referater er udsendt tidligere, og der var ingen yderligere kommentarer. 

11. Nyt fra Afdelinger - K-Afd ; Almen ; Udspring ; Masters 
- Intet nyt fra afd. udover det allerede rapporterede. 



	  

12. Nyt fra Udvalg - K-udv. ; Sponsor-udv. ; Stævneudv. 
- Intet nyt fra udvalgene udover det allerede rapporterede. 

13. Økonomi 
- Økonomien ser fin ud, og holder budgetterne som forventet for tidspunktet på sæsonen. 

14. Næste sæson - er der noget vi skal begynde at tage fat på ? 
- Der skulle stort set være styr på dette. Line og Mads har gang i det praktiske vedr. Almen, og Ib 
mht. Conventus og tilmelding/betaling. 

15. Eventuelt 
- Vi har fra Unionen modtaget materiale for udarbejdelse af Beredskabsplan. Vi bør naturligvis 
iværksætte dette, så vi har en sådan, skulle det pludselig blive aktuelt. 
John ser på opgaven. 

16. Næste møde ? 
- Næste møde blev foreslået til tirsdag d. 11/6. 

 
 


