
Bestyrelsesmøde d. 23. august 2012 

Tilstede: Martin, Bent, Heidi, Susanne, Carsten N. og Lisa 

Afbud:  Carsten F, Lars og Søren 

Referent: Lisa 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af sidste møderef. 
2. Opfølgning 
3. Økonomi (Susanne) 
4. Nyt klublokale/haltider (Bent) 
5. Klubtøj, prisfastsættelse (Martin, Lars) 
6. Til og fra svømmeskolen herunder sommersvømning i Gilleleje (Deltager på trænermødet) 
Se separat mail 
7. Til og fra k-udvalg. (Deltager på K-udv. møde) 
8. Farum samarbejdet (Carsten, Bent) 
9. Eventuelt 
10. Næste møde 
 

Pkt. 1: Ref. godkendt. 

Pkt. 2: Der mangler stadig enkelte indbetalinger i forbindelse med sponsorstævnet. Bla. mangler vi de 
kontante indbetalinger – hvor er de? Susanne har ikke modtaget nogen kontanter. Heidi følger op. 

Bent har sendt mail til Henrik fra sponsorudvalget om startskamler, for at han kan prøve at skaffe sponsorer 
til finansiering/indkøbet af disse. 

Pkt. 3: Gennemgået regnskabet og det ser pt. fint ud. Der har været en fin økonomi omkring både 
AquaCamp og sommersvømning.  

Susanne undersøger, om det er en idé at sprede vores konti på en bank mere.  

Det ville være dejligt med 100 medlemmer mere, hvilket vil sikre en bedre økonomi. 

Det nye lønsystem for vores trænere er indført fra denne sæson. 

Jens er kommet med budgetoverslag på K-afdelingens udgifter i den kommende sæson.  Budgettet godkendt. 

Pkt. 4: Intet nyt om de nye klublokaler. Vi er indkaldt til møde om de nye haltider. 

Pkt. 5: Martin har lavet et super arbejde med at finde gode klub T-shirts. Har lavet udkast til forskellige 
logo’er. Vi valgte et, som vi synes er fint. Martin går videre med det og bestiller en stor stak, så de inden 
længe kan bestilles på vores hjemmeside. 

Pkt. 6: Sommersvømningen er gået fint. Til næste år bør der være en kontaktperson/backup under Pia´s 
ferie, således at der er en person at kontakte i tilfælde af sygdom o. lign. og som så kan træde til med 
undervisning. 



Pkt. 7: Der har været K-udvalgsmøde.  Mon der var noget nyt? Carsten F. har vist deltaget. 

Pkt. 8: Status på Farum samarbejdet er at vi fortsat gerne vil være med i et startfællesskab. Der er også 
overvejelser om, det kunne være fint nok med et træningsfællesskab. Bolden er pt. hos Farum. Der har været 
forskellig mail- og mødeaktivitet hen over sommeren, men beslutningen skal træffes senest 01.09.12, hvor 
evt. ansøgning skal indsendes til unionen. 

Pkt. 9: Skal vi deltage i ”Gang i Gribskov”? Heidi undersøger, om vi får dækket lønudgifter, og om Pia 
synes det er godt, at vi deltager. Hvis ikke Pia synes eller vi ikke får dækket løn, så dropper vi det. 

Pkt. 10: Næste bestyrelsesmøde fastsat til torsdag d. 27. september 2012 kl. 19.30. 

 


