
 
 

Referat 

Bestyrelsemøde mandag d. 7 August 2017 

Mandag d. 7 August 2017 blev der afholt indledende planlægningsmøde for Østdansk Mesterskab som 

afholdes i Vordingborg d. 20-22 April 2018.  

Deltagere: Jan, Ketil, Stefan, Niels, Camilla, Henning, Erling 

Fraværende: Rikke 

Økonomi: 

- Regnskabet følger budgettet for 2017 og ser fornuftigt ud 

- Salg af lillebror lodder indgav 1800 kr. Det vurderes at salget af disse lodder har ligget for tæt op af 

sponsorstævnet. Antallet af salgsperioder for lodder skal bringes ned. 

- Sponsorstævnet er endeligt opgjort og indbragte ca. 81kkr de sidste 5kkr kan ikke indbringes. 

Eliteafdeling: 

- Træningslejr i August er klar og afholdes i Maribo. E-mail om samkørsel bliver sendt ud umiddelbart 

før træningslejren. 

- Træningslejren i uge 42 er booket og afholdes i Maribo 14-21 Okt. 

- Camilla vil indgå som holdleder såvidt muligt, og vil deltage i træningslejren i August. 

- Stævneplanen vil blive diskuteret på opkommende trænermøde. 

- Påsketræningslejren kan bookes i Tåstrup som eneste mulighed, men det skal undersøges om der 

er indkvartering tæt på. Der er fuldt booket på langbaner i påsken, så en evt. backupløsning vil 

være at afholde træningslejr på kortbane. (24-31 Marts 2018) 

- Duus og Nana deltager i Aquaclinic trænerkursus i september. 

- Ketil vil sætte et møde op med Præstø svømmeklub om samarbejde. 

Svømmeskole: 

- Input til næste bestyrelsesmøde: VSK skal være bedre til at vurdere svømmere der skal rykke op. 

Sponsor: 

- VSK skal mere aktivt have involveret sponsorer i klubben.  

Klubmodul: 

- Der er fuld gang i tilmeldingen til den nye sæson. 

- Udfordringer har været at klubmodul i midten af sommerferien valgte at udsende to opdateringer 

som lavede fuldkomment op på hjemmesides layout samt aktiverede sider der var inaktive. Dette 

gav en del hjemmesidearbejde og det midt i feriesæson samt ved højsæson for tilmelding. 

- Erling vil tage kontakt til klubmodul for at finde en fremtidig løsning på spontane opdateringer. 

- Kontant betalinger giver en del support udfordringer for Jan. 



 
- Der vil i starten af næste sæson blive taget opdaterede billeder af trænere. Der vil ligeledes blive 

taget situationsbilleder for de enkelte svømmehold som præsentation af holdene. 

Formand: 

- Vilde Vilkaner var en success selvom vejret var en udfordring. Aquacamp havde 47 tilmeldinger 

hvilket var meget tilfredsstillende. Ugen var en stor success og der var rigtig mange glade børn og 

forældre, der gladelig ville vende tilbage næste år. Desuden gav de glade børn en del tilmeldinger 

til svømmehold. Aquacamp havde også lidt udfordringer omkring få af de store svømmere, under 

og efter dagens aktiviteter.  

Der er sidste Panter-følgegruppemøde i August hvor der forventes en opdatering på progressionen 

i den nye svømmehal. 

Næste bestyrelsesmøde 13/14 Sept kl 19.00 hos  

Erling Wesselhoff 

Neblevej 8, Rekkende 

4720 Præstø 

Referat Erling 


