
	  

Referat fra bestyrelsesmøde afholdt d. 24/2 - 2014. 
Deltagere: Knud, Ib, Liselotte, Henrik, John – Fraværende: Eva 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde (21/1) samt dagsordenen 
- Ingen bemærkninger til dette punkt. 

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

3. Udspring  
- Udspring fungerer pt. ret problemfrit 
- Yakov har genoptaget hjælpetrænerfunktionen, hvilket giver en god træner-kombination. 

4. Almen afdeling 
- Casper Glerup er kommet godt i gang, og har sat mange gode initiativer i gang. 

5. K-Afd.  
- Klubmesterskabs dato er fastlagt til d. 23/4 og d. 26/4. 

6. Nyt fra øvrige Afdelinger – Masters, Tri 
- Masters: Efter lidt start vanskeligheder kører træningen godt igen, dog er det vores mål at have 
lidt flere med til stævner. 
- Masters vil gerne have deres hjemmeside ind under hoved hjemmesiden som et faneblad. 
- Tri: Tilbagemeldinger lyder på at medlemmerne er glade for holdet.  

7. Nyt fra Udvalg - Sponsor-udv. ; Stævne-udv. – El-tid. 
- El-Tids folkene arbejder på at renovere eltids plader, og det går sikkert men langsomt fremad. 
- Stævne udvalget vil meget gerne have flere tilknyttet. 
- Alm. Brand bank er blevet sponsor for unionen, og dette sponsorat kan vi hægte os på med 
diverse aktiviteter. 

8. Økonomi 
- Vi havde et fint år i 2013. 
- Vi havde et overskud på ca. 79.000,- 
- Dette betyder at vi nu er kommet ud af vores gæld til hovedafdelingen, og har ca. 13.000,- på 
saldoen. 
- Vi vil dog også påpege at 2014 nok ikke bliver lige så godt, da den kommende renovering af 
svømmestadion, sandsynligvis vil have indflydelse på vores indtægter. 

9. Diverse: 
- Nyt elektronisk format for AGF bladet. Peter Vestergård bliver redaktør. Hovedforeningen har 
bedt om en kontakt person fra hver afdeling. Knud påtager sig opgaven. 
- DM fest i Musikhuset: Vi havde 2 udspringere + 12 svømmere med, plus John og Bjørn. Martin 
Bang Christensen fra udspring var nomineret til prisen som årets talent, men blev desværre slået 
på målstregen. 

10. Aqua Camp: 
- Grundet renovering af svømmestadion ser vi os desværre ikke i stand til at afholde Aqua Camp i 
år. 

11. Frivillige: 
- Vi har skrevet ud til forældre for at bede om frivillige til flere opgaver. Desværre har 
tilbagemeldingerne være begrænsede. Indsatsen for at få fyldt hullerne op fortsætter … 

12. General forsamling: 
- Vi afholder generalforsamling d. 18/3 2014. Dette er annonceret i de lokale aviser. 
 

13. Næste møde ? 
- Næste møde afholdes som vanligt umiddelbart før generalforsamlingen, tirsdag d. 18/3 2014 kl. 
17.30. 

	  


