
Bestyrelsesmøde d. 2. juli 2012 

 

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

Referent: Lisa 

Afbud:  Susanne, Heidi, Søren 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af sidste møderef. 
2. Opfølgning 
3. Evaluering af sponsorstævnet 
4. Nyt klublokale/haltider 
5. Klubtøj 
6. Sommersvømning i Gill. + Aquacamps 
7. Til og fra k-udvalg. 
8. Farum samarbejdet 
9. Eventuelt 
10. Næste møde 
 

Pkt. 1: Ref. godkendt. 

Pkt. 2: Opfølgningen kommer i de næste punkter. 

Pkt. 3: Besøg af Henrik fra Sponsorudvalget. Super god miks mellem sponsorsvøm og Gubbisvøm. 
Der er sendt breve ud til 262 sponsorer. Det er ca. 75 virksomheder mere end sidste år. Der er så 
desværre nogle der ikke er blevet besøgt, da der var et kiks i fordelingen af sponsorer til 
svømmerne. Der er kommet ca. 51.000 kr. ind. Mangler stadig enkelte indbetalinger på i alt ca. 
5.000 kr.  

Sponsorudvalget vil gerne hjælpe med at søge fonde til finansiering af startskamlerne i den nye 
svømmehal. De koster 54.000 kr. Kommunen har lovet at den nye hal bliver med de nye Omega 
startskamler. 

Henrik har idéer til at få sponsornavne på klubtøj, skamler mv. og vil gerne sende et konkret oplæg 
til fremtidigt sponsorarbejde. Sender mail herom til Bent. Vil gerne have mere struktur på arbejdet 
og har konkrete ideer til det. 

Henrik følger op i gruppen om alle er interesseret i at fortsætte i sponsorudvalget. Tenna er stoppet. 
Henrik melder tilbage, hvis der er behov for nye folk.  

Pkt. 4: Kommunen har mundtligt lovet os begge lokaler til klublokaler. Bent har været til møde på 
kommunen og det gav endnu ingen afklaring omkring haltider. 



Pkt. 5: Martin har indhentet tilbud fra Xpress Tryk. De har et fint udvalg i forskellig slags tøj til en 
billigere pris end Tyr. Vi skal bruge hjemmesiden til bestilling mht. størrelser og navne mv., således 
at indtastningen samtidig sker med betaling og dermed sparer vi bøvlet med sedler osv. Vi sætter 
som mål at klubbens medlemmer senest pr. 01.09.12 kan bestille en klub T-shirt. Vi går med Xpress 
Tryk, da vi ikke er synes om aftalen med Tyr som vil binde os i 3 år. 

Pkt. 6: Pia ønsker hjælp til nogle indkøb. Bent køber campingbord mv., Lisa køber 
førstehjælpstaske og badesko og Martin kigger efter undervandskamera. 

Klubbens telefon skal være åben i sommerferieperioden af hensyn til sommersvømningen.  Carsten 
F. tager telefonen i uge 30 (omstilling til mobil 5161 3309) og Bent tager uge 31 (omstilling til 
mobil 2128 7221). 

Pkt. 7: Der har ikke været møde i K-udvalget, så intet nyt.  

Pkt. 8: Bent og Carsten N. har været til møde med repræsentanter fra Farum. De ønsker et 
startfælleskab med os. Der er visse formkrav som skal overholdes, hvis det skal være muligt. En 
ansøgning for den kommende sæson skal være indsendt inden 01.08.12 og skal min. være for 1 år af 
gangen. Vi ser nogle gode muligheder for vores svømmere både trænings-, stævne- og 
holdkapmæssigt. Bent og Carsten N. arbejder videre med sagen i tæt samarbejde med Jens. 

Pkt. 9: Flere kom til vores åben-kontor-dag for at blive tilmeldt den nye sæson.  

Der forsvinder rigtig mange drikkevarer fra køkkenet, hvilket ikke er ok. Det er ikke tilladt for 
svømmere og trænere i dagligdagen at tage drikkevarer fra køkkenet. Carsten F. sætter seddel på 
køleskabet om at holde nullerne væk + sender mail til trænerne. Hvis det ikke hjælper, må vi tilbage 
til den gamle kedelige låsemetode. 

Pkt. 10: Næste bestyrelsesmøde d. 22. august 2012 kl. 19.30. 

 

 


