
Referat bestyrelsesmøde 29 maj 2018 

Referat fra forrige møde godkendt. Referat fra sidste møde ikke medbragt. 

Afbud fra Camilla 

Økonomi 

Status på økonomi lige nu ser ok ud, udfra budget og status ved samme tid sidste år. 

Der er købt skabe til foreningszonen. VSK får 3 stk 

De fleste har betalt for sponsorstævne. Stefan rykker de sidste. 

Stefan overtager styringen af sponsorstævne næste år. Der skal måske kigges på placering af 

sponsorstævnet. 

Eliteafdeling 

Morten og Jacob er den nye trænerduo i den nye sæson, 1 af pigerne tager aspirant. 

Der afholdes et forældre/svømmer møde hvor de kan hilse på Morten. 

Vilde vulkaner: der er problemer med at finde hjælpere. Vi skal overveje hvad vi gør næste år og have det 

op på et forældremøde. 

Klubmesterskab 22/23 juni, Henning styrer det sammen med Camilla 

Elite 1 planlægger noget afsked med Duus. 

Rigtig godt A6 cup med mange pr og rekorder 

Svømmeklubbens facebookside skal bruges mere og eliten skal ikke kun lægge ting på en lukket side. 

Svømmeskole 

Diplomstævne gik rigtig godt. 

Jan og Helle fra Masters planlægger Vordingborg open water stævne d 9 juni i forbindelse med aktiv havn. 

Aquacamp: invitation er sendt rundt. Der er pt 20 tilmeldinger. Trænere og hjælpetrænere er lidt sløv til 

melde sig til at hjælpe. Rikke rykker og spørger elite 1+2 og teenholdet om hjælp. 

Ny sæson:puslespil med holdfordeling og trænerfordeling er ved at blive lagt. Tilmelding til ny sæson åbner 

1 juli for nuværende medlemmer og 14 dage senere for nye medlemmer. 

Nuværende sæson fortsætter frem til og med 29 juni og ikke 23 juni som fremgår af klubmodul. Erling 

sender mail rundt til medlemmerne. 

Crawlkursus: Morten kunne evt lave noget for trænerne 



Vi deltager i dgi’s open water week i uge 25, med træning torsdag d 21 kl 17-19 på stranden 

Sponsor 

Materialepuljen er søgt men mangler at få svar. 

Der er også søgt Næstved storcenter og nordeafonden 

Klubmodul 

Får lagt ny sæson op og der er intet problem med at udvide til 10 baner. 

Persondataloven: der skulle være styr pådet fra klubmoduls side, der er sendt info rundt til medlemmerne. 

Formand 

Jan skal have møde med Egon i slutningen af juni. 

Det er besluttet at vi ikke fejre klubbens 70 års jubilæum i år, vi venter til 75 års jubilæum. 

Jan sender besked rundt, når det er tid til at rydde op i vores lokale og kælderen. 

Næste møde torsdag d 28 juni kl 19.00 hos Stefan. 

Referat Rikke 


