
Bestyrelsesmøde d. 10. januar 2013 

 

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

Afbud: Carsten F., Martin og Søren 

Referent: Lisa 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af sidste møderef. 
2. Opfølgning 
3. Flytning til ny hal 
4. Klublokale,  
    budget + kontrakt  
    hvem er “tovholder”? 
5. Nyhedsbrev 
6. Sponsorstævne/Gubbistævne 
7. Til og fra Svømmeskolen  
8. Til og fra K-udvalget 
10. Klubtøj 
11. Generalforsamling (D. 26. feb. kl. 19.30) 
12. Eventuelt 
13. Næste møde 
 

Pkt. 1: Ref. godkendt. 

Pkt. 2: Haltiderne er nu godkendt af kommunen. Ikke at vi har det på skrift men et ”ok” på en mail. 

Pkt. 3: Der er udfordringer omkring datoen for lukning af den gl. svømmehal. Der er skrevet ønsker ned til 

kommunen for uge 6 og 7, men vi ved på nuværende tidspunkt ikke om det kan lade sig gøre. Vi skal 

snarest have svar fra kommunen og derefter information til medlemmerne. 

Den nye svømmeplan, som den bliver pr. 18.02.13 med tider og trænere, bliver sendt ud på mail snarest. 

Pia klarer. 

Martin skulle undersøge, hvad en badehætte med tryk på kostede som gave til alle vores medlemmer? 

Martin er her desværre ikke i dag. Pia har et ønske om, at det ikke er trænerne, der skal udlevere hætterne 

men gerne nogle fra bestyrelse eller k-udvalg. 

Der mangler et ok fra dommeren til bassinprøven d. 03.02.13. 

Vi vil gerne indgå i et træningssamarbejde med Fredensborg Triathlonklub.  Susanne og Bent laver et oplæg 

til kontingent for de nye medlemmer. 

Åbning af svømmehallen bliver d. 08.02.13 – vi er pt. ikke inviteret men mon ikke det kommer? 



Pia ønsker ekstra hjælp i den nye hal til at vise medlemmerne på plads. Det gælder i indgangshallen, i 

omklædningen og i selve hallen. Dette for at ikke trænerne skal bruge tid på det og dermed miste vigtig tid 

fra selve undervisningen. Pia sender en mail til hele bestyrelsen med forslag til ønsker, så vi kan 

kommenterer. Hvad skal lønnen være for det? Det er ikke træneropgaver, så lønnen kan sagtens være 

uafhængig af hvad der gives som løn i svømmeklubben. Vi kigger Pia´s forslag igennem og giver hurtig 

tilbagemelding. Det ville samtidig være godt hvis alle vores trænere og hjælpere i hallen havde klub T-shirts 

på, så de var nemme at kende. 

Carsten Elm, Dansk Svømmeunion har godkendt svømmehallen efter FINA´s regler, så alt er ok og 

startskamlerne er derfor blevet betalt. 

Udkast til kontrakt på klublokale: Helle tager kontakt til Jacob, for at han kan udfærdige en ny kontrakt med 

de rettelser/tilføjelser, som vi godt kunne tænke os. 

Pkt. 4: Prisoverslag for indretning af klublokalet vedtaget med et max. beløb på kr. 100.000,-. Susanne 

holder styr på økonomien. Lars og Carsten N. holder styr på indretning og hvad der skal laves. 

Pkt. 5: Nyhedsbrev skal laves til medlemmerne om uge 6. Deri kan også sendes indkaldelse til 

generalforsamling. Lisa skriver når vi kender udfaldet om uge 6. 

Pkt. 6: Stævnet er ved at være på plads. Heidi har møde i næste uge med Bente for at få de sidste detaljer 

på plads. Forslag om mentor-ordning i svømmeklubben, hvor, de af de store svømmere som har lyst, kunne 

hjælpe de nye talentsvømmere med alle spørgsmål omkring træning, stævner, sponsorer mv. Præmier til 

vindere af sponsorstævnet må gerne være en klub T-shirt. 

Pkt. 7: Se under pkt. 2. 

Pkt. 8: Intet nyt lige nu da K-udvalget har møde samtidig med bestyrelsesmødet. 

Pkt. 10: Intet nyt. 

Pkt. 11: Vi ved pt. Ikke, om vi når at få det nye klublokale klar til generalforsamlingen. Foreløbig bestemt at 

vi planlægger efter at holde det i det hidtidige klublokale. 

Bent skriver udkast til beretning. Susanne er ved at have regnskabet på plads – tager kontakt til revisorerne. 

Lisa og Carsten N. sørger for ophængning af invitation til generalforsamling og Bent sender annonce til 

Ugeposten. 

Pkt. 12: Jens vil gerne have et møde med bestyrelsen omkring kontrakt, tider, aflønning mv. Bent, Susanne 

og Lisa arrangerer et møde. 

Pkt. 13: Næste bestyrelsesmøde fastsat til tirsdag d. 19. februar 2013 kl. 19.00 


