
Referat bestyrelsesmøde mandag d. 20 februar 2017 

Afbud fra Kathrine 

Referater fra de 3 sidste bestyrelsesmøder blev godkendt. 

Økonomi: 

- Regnskabet for 2016 afsluttes snarest. Der bliver hensat 150.000 kr til den nye svømmehal 

- Budget for 2017: Stefan laver et udkast til næste bestyrelsesmøde 

- Stefan sørger for at ansøge om tilskud fra kommunen og Henning søger lokaler for næste sæson. 

Eliteafdeling: 

- Træningslejr i påsken bliver der regnet med 10 deltagere. Der er styr på transport til og fra Esbjerg. 

- Stævnet d. 11 marts bliver et nålestævne. Der kommer en udefrakommende klub og der er fokus 

på Medleytider 

- Stævneplan for resten af sæsonen er sendt ud. Der arbejdes på en foreløbig plan for næste sæson. 

Svømmeskole: 

- Hold med kurdisk forening foregår fremadrettet kun om søndagen. Vi har problemer ed at stille 

med en træner pga tidspunktet. 

- Aktiv havn 2017: Vi stiller op med åbent vand undervisning. 

- Sommersjov 2017: Bliver i uge 31, Rikke har et ønske om at vi bruger dansk svømmeunions koncept 

Aquacamp, som koster 125 kr pr svømmer men som letter meget af planlægningen. Det tages op 

på næste møde 

- Ønske om at få trænerne på kursus i Aquafittness, crawltræning for voksne og vandskræk 

- Stævner i sæsonen 2017/2018: Det blev besluttet at vi satser på dansk svømmeunions 

begynderstævner.  

Sponsor: 

- Der er styr på sponsorstævnet, som ser fornuftigt ud. Vi har fået flere gaver end sidste år. Vi ender 

på omkring 70.000 kr i indtægt. 

- Overdragelse af klubmodul til Erling: De har haft et kort møde og Erling har selv været rundt og 

kigge på hjemmesiden. 

Klubmodul: 

- Der er ryddet op på hjemmesiden 

- Jan hjælper med opsætning af den nye sæson, som stort set bliver en kopi af denne sæson. Jan 

hjælper også med gratisttilmeldinger 

- Alternativ til klubmodul: Erling har haft en kort møde med en anden udbyder Cluneo og er 

interesseret i at teste det i april måned.  

- Tager en snak med klubmodul omkring sikkerhed mm på hjemmesiden 

Formand: 



- Den nye svømmehals følgegruppemøde er blevet rykket til marts måned 

- Møde med Niels Fog omkring hjælp til Stig Rossen koncert og hvad det drejer sig om 

- Vi har nye ideer i spil til hold, når vi rykker op i ny hal. 

Evt: 

- Lørdagstræninger i marts måned d 4 og 25, som skal rykkes pga fastelavn og kajakpolo. Rikke lver 

udkast og sender rundt 

- Aftale med Stefan om hvor diverse penge skal sættes ind 

- Åbent vand træning fra maj fx torsdag og lørdag 

- Tøj: Stefan snakker med sportsbutik på Møn. Vi får svar fra Morten Sportigan snarest. Ketil snakker 

med Jesper Gerlø 

- Kontrakt ny sæson: Hvis ikke man deltager i sponsorstævne / Lillebrorlodder bliver man opkrævet 

et gebyr svarende til 25% af kontingent. 

Næste møde Torsdag d. 30. marts kl 19.00 hos Stefan 

 

Referat Rikke 


