
Beslutningsreferat	  fra	  bestyrelsesmødet	  d.	  2/4-‐2013	  

1) Referat	  fra	  sidste	  møde	  godkendt.	  
2) Ingen	  andre	  end	  bestyrelsen	  fremmødt.	  
3) Bestyrelsen	  konstituerede	  sig	  således:	  

a. Formand:	  John	  Kornmaaler	  
b. Kasser:	  Ib	  Kronborg	  
c. Næstformand:	  Liselotte	  Larsen	  
d. Derudover	  blev	  opgaverne	  fordelt	  således:	  

i. 	  Eva	  Naur	  tager	  sig	  stadig	  af	  udspring	  
ii. Henrik	  tager	  sig	  af	  Masters	  og	  El-‐tidtagning	  
iii. Knud	  bistår	  John	  med	  erfaringer	  og	  kontakter	  fra	  sin	  lange	  tid	  som	  formand.	  

Hele	  bestyrelsen	  siger	  et	  stort	  tak	  til	  Knud	  for	  det	  kæmpe	  arbejde	  han	  
gemmen	  tiderne	  har	  gjort.	  

iv. Livredning:	  Knud	  fortsætter	  hans	  arbejde	  her.	  
v. ESAA:	  Svømning	  har	  Liselotte	  sammen	  med	  Bjørn	  Sørensen	  og	  Mads	  Hjort.	  

Udspring	  har	  Eva	  Naur.	  	  
vi. Svømmeskolen:	  Line	  Vittrup	  

4) Sponsorudvalg:	  Bestyrelsen	  får	  en	  liste	  med	  de	  opgaver,	  som	  udvalget	  påtager	  sig,	  og	  
bestyrelsen	  giver	  så	  disse	  opgaver	  point.	  Bestyrelsen	  har	  til	  opgave	  at	  give	  sponsorudvalget	  
en	  liste	  over	  kontaktpersoner	  i	  de	  andre	  udvalg	  i	  svømmeafdelingen,	  som	  sponsorudvalget	  
skal	  samarbejde	  med.	  

5) Aarhus	  Open:	  stævneudvalget	  er	  i	  gang	  med	  forberedelser	  til	  dette	  stævne.	  Henrik	  har	  
meddelt	  udvalget	  at	  el-‐tidtagningsanlægget	  kun	  kan	  køre	  med	  8	  baner,	  men	  det	  er	  også	  
det,	  der	  normalt	  bliver	  brugt	  til	  Århus	  Open.	  

6) Repræsentantskabsmøde:	  John,	  Knud	  og	  Ib	  deltager	  d.	  18/4	  
7) Hovedgeneralforsamling	  i	  AGF	  afholdes	  d.	  29/4	  og	  alle	  medlemmer	  er	  velkomne.	  
8) Unionens	  generalforsamling:	  Eva	  kommer,	  hvis	  dagsordenen	  har	  de	  emner	  på,	  der	  

vedkommer	  Udspring.	  
9) Svømmeskolen:	  Ib	  tager	  hånd	  om	  det	  nye	  tilmeldingssystem	  Conventus.	  
10) K-‐afd.:	  Anton	  Bromer	  var	  til	  Danish	  Open,	  det	  gik	  rigtigt	  godt,	  og	  Anton	  er	  udtaget	  til	  EJM	  

på	  både	  4*100	  og	  4*200	  fri	  holdkapperne.	  Stort	  tillykke	  til	  Anton	  fra	  bestyrelsen.	  
11) Økonomi:	  vi	  forsætter	  den	  gode	  udvikling	  fra	  sidste	  år.	  
12) Vi	  er	  værter	  for	  næste	  elitenetværksmøde	  d.	  25/5	  
13) Udspring:	  der	  har	  været	  nogle	  henvendelser	  omkring	  ekstra	  træningstid	  for	  vores	  

Udspringere,	  og	  bestyrelsen	  er	  kommet	  frem	  til	  flg.:	  	  
a. Der	  ikke	  kan	  stilles	  ekstra	  træningstid	  til	  rådighed.	  
b. Udspringere	  på	  konkurrenceholdet	  og	  talentholdet,	  kan	  kun	  træne	  på	  det	  hold,	  de	  

er	  udtaget	  til,	  og	  kan	  ikke	  træne	  med	  på	  andre	  hold	  i	  klubben.	  
c. Man	  kan,	  med	  sin	  træners	  samtykke,	  arrangere	  træning	  med	  andre	  klubber.	  

Man	  kan	  i	  tillæg	  til	  dette	  referat	  se	  den	  nærmere	  begrundelse	  for	  denne	  beslutning.	  Alle	  
spørgsmål	  vedrørende	  udspring	  kan	  sendes	  til	  bestyrelsen@agf-‐svomning.dk.	  	  


