
	  

Referat fra bestyrelsesmøde afholdt d. 8/10 - 2013. 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde (20/8) samt dagsordenen 
- Ingen bemærkninger til dette punkt. 

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

3. Udspring – herunder trænersituationen 
- Eva kunne desværre ikke komme til mødet, men meddelte at der ikke var nyt omkring udspring. 

4. Conventus – kort opdatering 
- Udsprings konkurrence hold er endnu ikke tilmeldt, men dette arbejdes der på. 
- Der vil blive udarbejdet en instruktion til trænerne om brug af Conventus.          
- Der vil blive indført en tidsfrist for tilmelding, hvis man står på venteliste og får tilbudt en plads på et 
hold. 

5. Almen afdeling –Træner situation og diverse.  
-  Der har været lidt udskiftning i træner staben, men de nye trænere har vist sig at være rigtig gode.  
-  Trænerene er gode til selv at finde afløsere når dette er nødvendigt, men klubben SKAL vide 
hvem der afløser, og disse afløsere skal have sikkerheds kursus og udfyldt børneattest. 
-  Svømmelederen laver en liste med trænere der kan indgå. 

6. Integrations hold 
- Da vores økonomiske støtte til disse hold er udløbet, skal der findes en løsning på dette.  
Knud og Ib tager et møde med integrations lederen omkring den fremtidige drift af holdet. 

7. K-Afd. – status. 
- Bjørn melder tilbage at det køre fint, og at vores nuværende hold af trænere fungerer godt. 
- Der er kommet en ny aktivitets leder. 

8. Nyt fra øvrige Afdelinger – Masters, Tri 
- Masters: Efter nytår vil det ikke længere være muligt at tilmelde sig som ikke-stævne berettiget. 
- Tri: Det går fint, og der er mange på holdet. En udvidelse kan evt. komme på tale. 

9. Nyt fra Udvalg - Sponsorudv. ; Stævneudv. 
- Sponsorudvalget arbejder på reklamer til Vest kortbane mesterskaber, og vil gerne have kontakt til 
presse ifm. mesterskabet. 
- OK benzin kommer i hallen for at man kan få lavet Benzinkort, hvor igennem man støtter klubben 
ved brug af kortet.                 
- SparNord fonden har tildelt klubben et beløb til indkøb af styrketrænings maskiner.            
- Stævne udvalget arbejder på afholdelse af Vest kortbane mesterskabet. 

10. Økonomi 
- Kører som forventet. 

11. Eventuelt 
- Indstillinger til DM fest i ESAA: Bjørn samler en liste over svømmere der i løber af året er blevet 
mestre, og Eva bedes lave en liste for udspringerne. 

12. Næste møde ? 
- Næste møde tirsdag d. 12/11-2013 kl. 17.00. 


