
Bestyrelsesmøde d. 26. april 2012 

Tilstede: Bent, Martin, Heidi, Carsten F., Lars, Søren og Lisa 

Afbud:  Susanne og Carsten N. 

Referent: Lisa 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af sidste møde ref.  
2. Opfølgning på sidste ref.  
3. Klubbens “betingelser” – ikke gode nok med hensyn til aflysning pga. svømmehals lukning, halskifte 
m.m.. 
4. Kontingenter næste sæson 
5. Træner/instruktør lønninger 
6. Nyt klublokale  
7. Til og fra K-udv. 
8. Sponsorstævne/gubbistævne d. 22.4 - hvordan gik det? 
9. Sommersvømning i Gill. + Aqua camps i HB 
10. Gribskov elite 
11. Eventuelt 
12. Næste møde 
 

Pkt. 1: Ref. godkendt. 

Pkt. 2: Rykkerne for betaling efter holdflytningerne har virket, og vi er tæt på at være i mål. Carsten F. 
tjekker op på de sidste indbetalinger. 

Træneraflønning:? Susanne er her ikke. 

K-udvalg: Heidi deltog ikke i mødet men har fået ref. af mødet. 

Klubtøj: Der har været lille møde og næste møde er ved at blive arrangeret med TYR. 

Praktikforløb: Fremtidige praktikanter kan henvende sig til Søren. 

Gribskov Elite:? Carsten N er her ikke. 

Opslagstavlen: Martin tjekker med Pia om der findes foto af trænerne, så tavlen kan blive opdateret. 

Pkt. 3: Søren har skrevet med Svømmeunionen og fået et godt svar. Formuleringen er lagt ind som 
betingelse på hjemmesiden. Derudover ønsker vi at informere på vores hjemmeside om, at vi forventer at 
flytte til den nye svømmehal, og at vi ikke på nuværende tidspunkt ved, hvordan den kommende sæson vil 
forme sig mht. hold, tider mv. Søren vil følge op på det, således at det kommer på hjemmesiden samtidig 
med, at der bliver åbnet for tilmelding til den nye sæson. 

 



Pkt. 4: Susanne har lavet et oplæg med nye kontingentsatser. Vi er enige i oplægget, men vi ønsker at 
differentiere kontingentet mellem de forskellige konkurrencehold og ændrer derfor satserne fra og med den 
nye sæson. Carsten F. sørger for at informere K-holds trænerne om det nye og beder Jens tage ansvar for at 
give tilbagemelding til Carsten F. når en svømmer rykkes til et andet hold. 

Pkt. 5:? Susanne er her ikke.  

Pkt. 6: Vi har intet hørt fra kommunen endnu, men det vil være godt at være på forkant med en evt. 
indrettelse af et kommende klublokale. Vi har brug for en tovholder eller to på opgaven. Vi vil tage punktet 
op igen, når vi har fået endelig besked fra kommunen.  

Pkt. 7: Næste K-udvalgsmøde er d. 14. maj kl. 18.30. Det er Susanne som efter planen skal deltage. Vi skal 
fortsætte med lede efter en afløser for Birgit. Tina Granhøj vil stadig gerne hjælpe ved stævner osv. men vi 
skal finde en der kan hjælpe med stævnetilmeldinger. 

Pkt. 8: Sponsor/gubbistævnet gik fint. Der mangler at blive sendt regninger ud og det overvejes at sende et 
fint diplom til sponsorerne med billede af svømmeren som tak for sponsoratet. God idé! En liste over vores 
sponsorer skal på hjemmesiden, på opslagstavlen og gerne i Ugeposten, hvis ellers Ugeposten vil sponsorer 
en annonce. Resultatet er endnu ikke helt opgjort men ligger formentlig et sted lige under 60.000 kr. Alt i alt 
et godt stævne med god stemning og mange forældre og tilskuere.  

Pkt. 9: Pia oplyser, at der næsten er styr på sommersvømning og Aqua Camp. Aqua Camp holdene er endnu 
ikke fyldt op men mon ikke de bliver det. 

Pkt. 10:? Carsten N. var her ikke, så det hører vi om næste gang. 

Pkt. 11: Forslag om uformelt socialt samvær i bestyrelsen udover bestyrelsesarbejdet. Det vil være med til at 
vi kan lære hinanden bedre at kende. Måske skulle vi lave en lille sammenkomst?  

Martin har stadig en tanke om at lave en shop i klubben. Martin har forskellige ideer til, hvad der skal sælges 
i shoppen. Vil overveje det lidt mere. 

Forslag om at have reklamebannere på vores hjemmeside fra vores sponsorer. Heidi tager det med til 
sponsorudvalget. 

Pkt. 12: Næste bestyrelsesmøde bliver onsdag d. 23. maj 2012 kl. 19.30. 

 


