
REFERAT af bestyrelsesmøde Mandag den 8. Maj 2017, kl. 19:00 – 22:30  

 

1. Økonomi (Stefan) 

Vi følger årets budget.  

Indbetalinger fra sponsorstævne er ved at være i hus, dog er der en håndfuld sponsorer der endnu ikke har 

betalt. Kasseren vil sende en sidste rykker og ved udgange af næste uge Sponsorplakaten / Roll up, gå i trykken. 

De der ikke har betalt kommer ikke på plakaten. Klubbens Nem ID fungerer igen.     

2. Elite afdeling (Ketil)  

Året store træningslejr gik rigtig fint, dog var maden bedre sidste år, men alt i alt var det en rigtig god 

træningslejr. Det overvejes at flytte træningslejr til et andet sted næste år, for at prøve noget nyt. Det 

overvejes ikke at tage næste træningslejr i udlandet, både fordi mange af svømmerne er for unge, men også 

fordi det bliver temmelig dyrt. Denne års træningslejr kostede omkring 6.500kr per deltager, og her dækkede 

klubben ekstraordinært med 2.500kr per deltager, da eliteafdelingen har været ekstra flittige med 

lillebrorlodder og indsamling sponsorstævne. 

Ketil vil inden sommerferien udsende invitation til årets Maribo træningslejr der afholdes i slutningen af 

august. Der vil være 2 overnatninger fra fredag til søndag. 

Den nye træner stab til sæson 2017-2018 er ved at være på plads og de sidste kontrakter mangler bare at blive 

underskrevet. 

Bestyrelse og sportschef holder strategimøde den 23. maj. Dagsorden fremsendes senere.    

Klubmesterskab er under planlægning og invitation er ved at blive sendt ud. Klubmesterskabet vil forgå den 9-

10 juni med grill, kaffe, kage og præmie overrækkelse. 

3. Svømmeskole (Rikke) 

Rikke kunne ikke deltage i mødet så her Rikkes skriftlige referat:     

-Aquacamp uge 31 ( Sommersjov): Invitationer er sendt ud. Kathrine har sagt ja til at være den ansvarlige 

træner den uge. Nana er også spurgt og vender tilbage. De andre trænere og hjælpetrænere er blevet bedt om 

at skrive sig på vagtplanen hvornår de kan hjælpe til. Der skal bruges 4-6 trænere/ hjælpetrænere hver dag 

udover Kathrine. Alternativt kan vi også bruge svømmerne fra eliteholdet som hjælp. Jeg har modtaget 

trænermappe fra dansk svømmeunion med program for hele ugen.  

-Aktiv havn: Var til møde i Præstø og har sagt at vi stiller med noget åbent vand undervisning og noget 

konkurrence på 50 meter åbent vand svømning, hvor vi tager tid på de enkelte deltagere i løbet af dagen. Aktiv 

havn er lørdag d 19. august i Præstø.  

- Svøm langt: Der var 5 trænere / hjælpetrænere der hjalp med at tælle baner. De syntes de var rigtigt hyggeligt 

at være med til selvom der ikke var så mange deltagere. Jeg har sagt at de får løn for at være der. Jeg sender en 

- Ny sæson: Jeg er i gang med at snakke med trænerne og hjælpetrænerne og regner med at have en plan klar 

her i maj måned. 

- Maj måned har vi fokus på livredning i svømmeskolen. 

Jeg har en håndfuld trænere der er interesseret i at komme på kursus i Aquafittness og en håndfuld trænere 

der gerne vil på crawlkursus. Jeg tænker på at høre Lene Madegaard om vi kan få deres crawlkursus start2crawl 

til Vordingborg og udbyde det til andre klubber også. 

4. Sponsor (Nils)  

(Nils er ny afløser for Kathrine der er trådt ud af bestyrelsen.)     

Nils vil stå for ”Sponsor kage” til klubmesterskabet.  

Desuden vil Nils se på nye sponsormuligheder, fonde osv. 

Efter sommerferien vil Nils blive sat ind i afvikling af næste år sponsorstævne. 



 

5. Klubmodul (Erling)  

Erling introducerede bestyrelsen til ny mulighed for at gemme klubben dokumenter på Klubmodul.  

Nyt alternativ til klubmodul, ”Clubmeo” har været testet men er på nuværende tidspunkt ikke en 

mulighed. 

Erling har flere gange været i kontakt med Klubmodul for at få lavet ændringer til hjemmesidens 

sikkerhed.  

6. Formand (Jan)     

Arbejdstilsynet har været på besøg og svømmeklubben har fået et påbud omkring vores træneres 

omklædningsforhold og arbejdsforhold i almindelighed. Da der er tale om omfattende ændringer har 

vi fået udsættelse til vi befinder os i den nye svømmehal den 23. december 2017. DGI Panteren er 

fuldt ud indstillet på at forholdene er i orden når hallen åbner.Vi deltager i Vilde vulkaner igen i år. 

Det kniber lidt med at få deltagere nok, men efter vi også har inviteret svømmeskolen med ser det ud 

som om at det vil lykkes igen i år.  

Erling og Jan starter planlægning af ny sæson så snar vi har haft strategimødet den 23. maj.  

Jan afholder månedligt møde med Egon for at diskutere både stort og småt. Mødet er meget givtigt 

og fremmende for samarbejdet.  

 

 

Referent Jan Clausen 

 

 


