
Referat bestyrelsesmøde Vordingborg Svømmeklub d 18 februar 2020 

Referat fra generalforsamling bliver skrevet færdigt hurtigst muligt. 

Konstituering af bestyrelse: 

Camilla er formand og medansvarlig for eliteafdeling 

Stefan er kasserer og næstformand 

Erling er ansvarlig for klubmodul 

Henrik er ansvarlig for sponsor 

Rikke er ansvarlig for svømmeskolen 

Anne er ansvarlig for eliteafdelingen 

Økonomi: 

Intet nyt. 

Der laves et særskilt excellark til overblik over støtten fra Vordingborg kommune. 

Eliteafdeling: 

Brainstormmøde talentudvikling: 

- Talentudvikling både i svømmeskolen og eliteafdelingen 

- Flyer / forældrefolder til nye forældre i eliteafdelingen 

- Kurser til trænere både i eliteafdelingen og svømmeskolen. Kurser for svømmeskoletrænere kan 

laves internt 

- Event fx med vandakadamiet 

- Diplomstævne og crawlstævne i svømmeskolen 

- Fastholdelse af svømmere samt talentudvikling 

- Fælles træning i løbet af sæsonen for let øvede og øvede mhp nye talenter 

- PR 

- Aspirantholdet skifter navn til talentholdet, for at holde den røde tråd 

Vordingborg open i november: 

Der afholdes brainstormmøde d 25 marts kl 17.00. 

Mulig sponsor er B-spis 

 

Svømmeskole: 

Vordingborg open water stævne d 6/6-20: 

Der har været møde med svømmeunionen og vi kommer på openwater stævnekalenderen. Tidtagning 

kommer til at foregå via sportstiming app. 



Brug for 10-15 hjælpere/ forældre på dagen.  

Jan, Helle, Henning og Rikke er i arbejdsgruppen. 

 

Livredderdommerkursus: Rikke tager på kursus, så vi kan afholde bassinlivredderprøver selv. 

Der arbejdes på en dato til diplomstævne i foråret. 

Sponsor: 

Sponsorstævne: 

Tages op på mødet d 25/3, hvor dato, svømmetid (1 eller 2 timer), samt fordeling af sponsorerindsamling 

fastlægges. 

Klubmodul: 

Vi har pt 405 medlemmer.  

Trænerne  tjekker op på om afmeldte svømmere fortsat kommer. 

Formand: 

Træningslejr: 

- God træningslejr med trætte svømmere. Nogle svømmere var måske for små til at tage med. 

- Næste gang tages der et andet sted hen.  

- Vi skal bibeholde en udlandstræningslejr fremover. Vi skal overveje at have en aldersgrænse til 

udlandsturen, men trænerne må vurdere svømmerne om de kan klare det.  

- Vi skal have to årlige træningslejre til de store svømmere samt årgangssvømmerne 

 

Vilde vulkaner: Karen Duus planlægger igen i år vagter mm. 

Næste møde aftales på mødet i marts. 

Referat Rikke 


