
	  

 
Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde afholdt d. 1/4 - 2014. 
 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde (18/3) samt dagsordenen 
 

- Ingen bemærkninger til dette punkt. 
 

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

- Ingen fremmødte. Kasper ønsker at blive inviteret til næste bestyrelsesmøde. 
- Bjørn vil fremadrettet deltage i det omfang han kan passe det ind. 

 
3. Evaluering af Generalforsamling samt konstituering af bestyrelsen 

 
- Meget sparsomt fremmøde.  
- Der er ønske om, at best. næste år/fremadrettet udsender eks. mail til medlemmer 

om en forestående generalforsamling. Forslaget tages op til næste år for mulig 
praktisk løsning. 

- Bestyrelsen er konstitueret som følger (ingen ændringer): 
1. Formand: John Kornmaaler 
2. Næstformand: Liselotte Larsen 
3. Kasser: Ib Kronborg 
4. Udspring: Eva Naur Jensen 
5. El-tid og Masters: Henrik Hartmeier 
6. Medlem: Knud Jørgensen 

 
4. Nye bestyrelsesmedlemmer – Hvordan kommer vi videre 

 
- Der vil fortsat blive arbejdet på at øge antallet af medlemmer i bestyrelsen, helst til 

de tidligere vedtagne 8 medlemmer. Knud kontakter 2 navngivne forslag. 
- John vil i forlængelse af tidligere udarbejdet org. oversigt og udsendt opgave 

oversigt udarbejde et forslag til de nødvendige poster, som basis for videre fordeling 
og rekruttering. 
 

5. Økonomi 
 

- Resultatet for 2013 er endelig revideret, og godkendt, af såvel intern som ekstern 
revisor. 

- Økonomien kører som forventet i 2014. 
- Vi strammer op på betalingsfristerne for kontingent og aktiviteter for K-afdelingen, 

da dette desværre har vist sig nødvendigt. 
 

6. Udspring.  
 

- En ny træner, Morten Jantzen-Holst, er begyndt at medvirke som træner på 
konkurrenceholdet. Eva arbejder på en mulig fast aftale. 

- Vi arbejder på at få nye vipper i Lyseng, som erstatning for de nuværende, der er 
ved at være totalt nedslidte.  
 

7. Almen afdeling 
 

- Vi mangler at få repareret en trækasse i Gellerup Badet. En handyman søges. 
- Der vil blive afholdt mærkestævne i Maj.  
- Der har været afholdt medaljestævne med god deltagelse og succes. 
- Kontingent er nu halveret for evt. nye tilmeldinger for resten af sæsonen.  
- Knud taler med forvaltningen om mulighed for tilskud, hvis integrations-holdende 

skal genopstå. 



	  

 
8. Nyt fra øvrige Afdelinger – Masters, Tri, Livredning 

 
- Intet at berette – tingene kører i alm. daglig drift. 

 
 

9. Nyt fra K-afd. Sponsorudvalg, Stævneudvalg 
 

- Sponsorudvalget efterlyser bestyrelsens retningslinier/ramme for sponsorarbejdet. 
Bestyrelsen ønsker ikke at binde udvalget for meget på hænder og fødder. 
John udarbejder et forslag inden næste best. møde. 
 

10. Eventuelt 
 

- Intet under dette punkt. 
 

11. Næste møde ? 
 

- Næste møde tirsdag d. 13/5 2014 kl. 17.00. 


