
Referat bestyrelsesmøde 30 januar 2018 

Afbud fra Stefan 

Referat fra sidste bestyrelsesmøde godkendt. 

Konstituering: 

Formand: Jan Clausen 

Eliteafdeling: Camilla Nordhald 

Svømmeskole: Rikke Nielsen 

Sponsor: Ketil Rasmussen 

Hjemmeside/Klubmodul: Erling Wesselhoff 

Kassere: Stefan Frederiksen 

Økonomi: 

Budget for 2018 kan pt ikke laves pga klubmodul ikke fungerer. 

Møns Bank: der er foreslået d 2/3 til et fysisk møde med Allan. 

Eliteafdeling: 

Trænersituation: Jakob overtager Nanas job med få omstruktureringer. Nogle træningspas for elite 1 og 2 

lægges sammen. 

Træningslejr: Der er lejet baner i Bellahøj og vi har booket vandrehjem. Panteren er booket til ugen. Prisen 

bliver 2000 kr for en hel uge og 1500 kr for en halv uge. Der gives 500 kr i tilskud pr svømmer. 

Duus kommer med træningstider for vinterferien 

Svømmeskole: 

Aktiv havn i Vordingborg: Vi deltager med et åbent vand svømmestævne. Jan og Helle spørges om de vil stå 

for det. 

Der har været spørgsmål fra trænere, forældre og svømmere om hvornår og hvordan vi rykker til den nye 

svømmehal.  

Der har været swimweek i uge 3 hvor der kom mange nye voksne og prøvede vores forskellige voksenhold. 

Det var en stor succes. 

Rikke har været på babysømningskursus 

Ønske om at få et crawlkursus til Vordingborg. Rikke forhører om pris hos svømmeunionen. 



Vi deltager i vandugen med åbent vand aktiviteter 

Rikke tager på kursus i aquaboards 

Sponsor: 

Nye sponsorideer var oppe og vende. 

Ketil undersøger hvilke fonde der skal søges 

Klubmodul: 

Der har været sikkerhedsopdateringer på klubmodul 

Der er sendt rykkere ud til dem der mangler at betale 2. rate 

Formand: 

Åbning af den nye svømmehal udskydes igen og igen. 

Vi er i dialog med Thorbjørn omkring reklamering på Panteren/den nye hal. 

Sponsorstævne: Der er god opbakning fra mange af svømmerne og især de unge svømmere. Indtægterne 

på sponsorstævnet forventes at være faldende og vi skal finde penge af andre veje. 

Har været til mødet i idrætsrådet. 

Eventuelt: 

Vi skal være bedre til at lave facebookopslag og ikke kun fra eliten. 

Næste bestyrelsesmøde tirsdag d 13 marts kl 19.00 hos Rikke 

 

Referat Rikke 


