
Bestyrelsesmøde d. 23. maj 2012 

Tilstede: Bent, Martin, Lars, Carsten N., Søren og Lisa 

Afbud:  Heidi, Susanne og Carsten F. 

Referent: Lisa 

Dagsorden:  

1. Godkendelse af sidste møde ref.  
2. Opfølgning på sidste ref.  
3. Sommersvømning i Gill. + Aqua camps i HB 
4. Træner/instruktør lønninger 
5. Nyt klublokale, nye haltider 
6. Til og fra K-udv. 
7. Til og fra sponsorudvalget. 
8. Farum samarbejdet 
9. Gribskov elite 
10. Eventuelt 
11. Næste møde 
 

Pkt. 1:Ref. godkendt. 

Pkt. 2: Holdflytninger: Carsten F. oplyser, at alle nu har betalt i denne sæson. 

Holdflytninger i den kommende sæson på K-holdene: Carsten F. oplyser, at der stadig foregår 
dialog om hvem der laver flytningerne i Klub Modul. Carsten F. må følge sagen videre til en 
konkret brugbar aftale. Forslag om at Carsten F. f.eks. printer holdlister ud og tjekker op med de 
respektive trænere om der er flytninger således at Carsten F. kan flytte dem i systemet. 

Pkt. 3: Martin undersøger med tøj til sommersvømning f.eks. en windbreaker el.lign. Lars tjekker 
med Pia hvor mange trænere der skal deltage og hvilke størrelser på tøj der skal bestilles. 

Pia oplyser, at der er styr på både Aqua Camp og sommersvømning. 

Pkt. 4: Susanne har meddelt at der er styr på aflønningerne og de er clearet med Pia. 

Pkt. 5: Møde d. 30.5.12 med kommunen om haltider, klublokale mv. så intet nyt indtil da. 

Pkt. 6: Gennemgået Susannes lille skriv. Der skal hurtigst muligt indkøbes en ny PC. Ærgerligt 
med stævnet i Sverige at der ikke er så mange tilmeldte men det skal jo ikke hindre de 12 der er 
tilmeldt i at få et godt stævne. Der efterlyses medlemmer i K-udvalget. Det ville være super med 
nogle Talent-forældre. Lars prikker et enkelt par som måske kunne trænge til at blive spurgt. 

Næste K-udvalgsmøde er d. 13.8. kl. 18.30. Carsten F. står for tur til at deltage. 



Birgit skal naturligvis have en gave. Bent køber og holder en sød tale. 

Pkt. 7: Mon regningerne er sendt ud? Vi kender ikke status – ingen har set eller hørt noget. Vi vil 
gerne have besøg af hele sponsorudvalget til næste bestyrelsesmøde. Forslag om at få løbende status 
fra sponsorudvalget f.eks. en gang om måneden. Bent inviterer. 

Pkt. 8: Alle er rigtig glade for samarbejdet med Farum. Vores svømmere er rigtig glade for at 
kunne træne i Farum og har haft stor glæde i deltagelse i stævner mv. sammen med Farum. 
Overvejelsen kunne være at lave et formelt startfællesskab men vi har behov for lidt mere 
information om hvad det indebærer og det kræver en god snak med Farums bestyrelse. Carsten N. 
tager en snak med Jens. Derefter information til bestyrelse og K-udvalg om det videre.  

Pkt. 9: Carsten N. har forsøgt at finde ud af, hvad vi har af ønsker til Gribskov Elite, men det er 
ikke rigtig lykkedes. Hvis vi skal søge penge skal det være til et overordnet fælles projekt som 
gavner alle elite idrætsudøvere.  

Pkt. 10: Søren har lavet forslag til tekst som kan stå på hjemmesiden og på kvitteringen ved 
tilmelding til den nye sæson. Teksten lyder super. Carsten N. sørger for at det kommer på. 

Klubtøj.  Der har været møde med TYR om forslag til klubtøj. Der er kommet forslag til aftale 
mellem klubben og TYR som indebærer forpligtelser også på andre områder. Vi foreslår, at der 
indhentes andre tilbud fra andre firmaer. Vi er umiddelbart ikke vilde med at binde os for en 3-årig 
aftale. 

Pkt. 11: Næste bestyrelsesmøde d. 27. juni 2012 kl. 19.30.  

 

 


