
Referat fra bestyrelsesmøde d. 24/4 – 2018 hos Jan. 
 
Til stede: Erling Wesselhof, Ketil Thor Rasmussen, Jan Clausen og Camilla 
Nordhald. Afbud fra Rikke Nielsen og Stefan Frederiksen. 
 
Punkt 1. Økonomi 
Stefan har sendt punkter til mødet. Regnskabet er undervejs.  
Klubben overvejer fremadrettet om vi fortsat skal være betalende medlemmer af DGI. Vi er 
næsten I mål med at indkræve sponsorpenge – hvad gør vi fremover for at lette denne proces? 
 

Punkt 2. Eliteafdelingen 
Planlægning af klubmesterskab foregår I samarbejde mellem Duus, Jacob, Henning og bestyrelsen. 
Der er lavet udkast til indbydelse indeholdende løb, årgangsinddeling og afslutning. Jacob 
finpudser og aftaler færdig med Henning, som indkøber præmier.  
Nyt cheftræneremne diskuteres og en evt lønramme skal fastlægges. Det er en udsat periode for 
eliteafdelingen der er under pres af at den nye svømmehal ikke er åbnet og vi kan ikke tiltrække 
træneremner, hvorfor vi selv har måtte rette henvendelse til kendte personer. 
 

Punkt 3. Svømmeskolen 
“Rema 1000 Aquacamp” skal fortsætte. Stor succes sidste år. Forhåbentlig vil det tiltrække nye 
medlemmer til svømmeskolen. Afvikles I uge 32. 
Diplomstævne afholdes slut maj/start juni. 
Aktiv havn afholdes 9.juni – hjælpere søges til åben vand stævne 
Aquaboard kursus afholdes 4. Maj fra 18-22 
Crawlkursus ved Lene Madegaard eller ny cheftræner? 
Sæsonafslutning for hjælpetrænere – ikke økonomi til stort arrangement. Skal aftales med 
formanden. 
 

Punkt 4. Sponsor 
Der er søgt om støtte til indkøb af diverse materialer til klubben. Søger også fondsmidler hos 
fonden “Næstved storcenter”.  
 

Punkt 5. Klubmodul 
Ny svømmesæson skal oprettes – vi gør det ifht den nye svømmehal! 
Egon, Erling og Rikke skal tale haltider og hold 
Persondataloven – Erling har udkast til hvilke oplysninger vi henter på vores medlemmer. 
Derudover overholder “klubmodul” de retningslinjer der er gældende. 
Vi skal tilrette vores kontrakter så de lever op til vores privatlivspolitik I VSK 
 

Punkt 6. Formanden 
Aflæggelse af rapport fra cirkus Panteren….Situationen omkring den nye svømmehal. Vi forholder 
os til at den skulle være åben til næste sæson. 
“Idrætsprisen” var et godt arrangement og klubben vil fremover deltage I deres spisearrangement 
med andre lokale klubber, for at styrke vores netværk. 



Vi skal tiltrække hjælpere til “Vilde Vulkaner” hvor vi igen I år har opgaver. Karen Duus er 
torvholder. 
Kælderen I Iselinge skal tømmes. Stefan, Rikke og Henning snakker sammen. 
Klubben vil fremover tilkøbe reklame I Vordingborg.In – det er billigere og når en større 
målgruppe. 
Næste møde er fastsat til d. 29 maj kl- 19.00 på Panteren. Camilla booker lokale.  
 

 
 


