
Referat bestyrelsesmøde 28 August 2018 

Deltagere: Jan, Stefan, Ketil, Erling 

Afbud: Rikke, Camilla 

Referat fra sidst godkendt. 

Økonomi: 

Vi har 80kkr mindre i kassebeholdning sammenlignet med sidste år. Dette skyldes blandt andet investering i 

skamler og Aquaboards. 

Vi er nuværende omkring 40kkr bagud for budget, budgettet rækker dog indtil December måned og vi 

forventer at indhente de resterende inden da. 

Vi har modtaget samlet tilskud fra Vilde Vulkaner på ~25kkr 

Ud af dette er der trukket omkring 10kkr for køb af billetter. 

Afregningen af billetter skal gennemgås med Karen Duus. 

Norder har indført en række gebyrer for administration af foreninger, Bl.a. 300kr i årsgebyr. 

Nyt lønsystem Zenegy er nu fuldt introduceret. 

Systemet giver: 

- Fuld oversigt over Lønsedler og årsopgørelser 

- Simpel oprettelse af løn 

- Træner kan oprettes via e-mail 

Systemet er billigere end tidligere dataløn. 

Eliteafdeling: 

Klubmesterskab: 2 gode dage med efterfølgende god sammenkomst. Ønske fra svømmerne om 

popcorn/slushice til næste år 

Der kommer ingen ændringer i forbindelse med træningstider, når vores nye cheftræner tiltræder. 

Cheftræneren ser tiden an frem til efterårsferien i forhold til træningsniveau. Camilla og Jacob sørger for 

træning i august måned. 

Ny træner til aspirantholdet: Nana blev nævnt som en mulighed. Dette blev diskuteret. 

Træningslejr til Maribo i efterårsferien og evt en weekend i uge 37. 

Svømmeskole: 

Aktiv havn / Vordingborg open water: Godt arrangement, som vi skal gøre til et årligt stævner og have med 

i eliteafdelingens stævnekalender, så vi ikke dobbeltbooker som i år. Rikke kontakter dansk svømmeunion i 

forhold til at få stævnet på åbent vand stævne kalenderen og hvad de ellers kan hjælpe med til et åbent 

vand stævne.  



Trænersituationen ser fornuftig ud til næste sæson, der mangler dog en træner til aquafittness.  

Vi skal lave en tilbudspris for aquaboard hold. Babysvøm 0-1 år skal evt tilbydes som 3 måneders hold.  

Aquacamp er der tilmeldt 43 svømmere. De fleste fra elite 2 hjælper til i løbet af ugen. Der er styr på det 

Trihold: der skal tilbydes at der laves individuelle træningsprogrammer til de svømmere der kunne tænke 

sig det. 

Sponsor: 

Vi fik ikke noget fra Næstved storcenter.  

Nordeafonden søges til spons af aquaboards. 

Klubmodul: 

Ny sæson er lagt op. Der er nogle få ændringer i forhold til trænerne 

Hold vi ikke kan honorerer før den nye hal, er lagt op men ikke med mulighed for tilmelding før efter 

efterårsferien.  

Intropris for nye hold 

Formand: 

Der er sendt pressemeddelse omkring den nye svømmehal. 

Vilde vulkaner til næste år skal børneattester via nemID. 

Klubben køber ny laserprinter 

Medlemskab af idrætsrådet skal være gratis for foreninger ( forslaget skal godkendes) 

Personlig sponsorat: klubtøj skal være ens, så vi er ens til stævner mm. 

Næste bestyrelsesmøde 28 august kl 19.00 hos Erling 

Referat Rikke 


