
Referat bestyrelsesmøde 13 marts 2018 

Afbud fra Camilla 

Referat fra sidst godkendt 

Økonomi: 

- Økonomi ser fornuftigt ud, i budgettet for 2018 skal der fokus på trænerudgifter 

- Vi opsiger samarbejdet med Møns bank 

- Foreningszonen: mødet gik godt. Alle foreninger får 3 dobbeltskabe til opbevaring. Booking af 

fælleslokale gennem en hjemmeside 

Eliteafdeling: 

- Trænersituation: Der er lavet jobopslag til førsteholdstræner til jobbørsen på dansk svømmeunions 

hjemmeside. 

- Der er styr på træningslejren i påsken 

Svømmeskole: 

- Aktiv havn 9 juni: har snakket med Kaj Aagaard om praktiske ting. Jan og Helle vil gerne hjælpe til 

med at lave et åbent vand stævne 

- Ny sæson: Skal have et møde med Egon angående haltid. Derefter skal sæsonplanen laves med 

vores nye hold babysvøm, leg og plask 3-4 år, måtter osv 

- Crawlkursus: kontakter Lene Madegaard om mulighed for kursus 

- Aquaboard: Der skal tænkes i at lave flere forskellige hold som yogahold, styrke og kondition og 

opdeling herrer/damer, teenagetonsehold, tristyrkehold 

- Dansk svømmeunion har et nyt projekt Alle skal lære at svømme 

- Aquacamp afholdes i uge 32 samme koncept som sidste år 

- Der er lukket to børnehold pga manglende medlemmer 

- Vandskræk onsdag er der pt 1 svømmer på 

- Trihold: Vi skal tilbyde noget som triklubben ikke tilbyder fx individuel træningsprogram 

Sponsor: 

- Vi skal søge foreningspulje, pulje til fysiske forbedringer, nordeafond til kystprojekter 

Klubmodul: 

- Rullende reklamer opdateres efter indbetalinger fra sponsorstævne 

- App til klubmodul som kan bruges til afkrydsning 

Formand: 

- Svømmehalsåbning er udskudt på ubestemt tid 

- Der kommer ingen fælles computer og printer på panteren i fælleslokalet 

- Hædring af mesterskaber 5 april 



- Der skal ryddes i kælder, klublokale osv. Rikke og Stefan vil gerne hjælpe til 

- Sponsorstævne: god opbakning, men hvad gør vi næste år? Skal vi overveje at rykke 

sponsorstævnet til april? 

- Vi deltager i vilde vulkaner igen i år 

Næste møde mandag d 23 april k 19.00 hos Jan 

Referat Rikke 


