
Referat bestyrelsesmøde 21 oktober 2019 

Referater fra de sidste to møder godkendt. 

Økonomi: 

Status økonomi: ingen ændringer siden sidst 

Sponsorstævne: Stort set alle sponsorpenge er kommet ind. 

Eliteafdeling: 

Rygstartbøjler: Der er ønske fra trænerteamet om indkøb af rygstartsbøjler til startskamlerne. Camilla går 

videre med det. 

Træningslejr: Efterårsferiens træningslejr gik godt og der var et godt samarbejde med svømmeklubben syd. 

Gode erfaringsudvekslinger klubberne imellem. Træningslejren i uge 7 bliver i Tyrkiet. 

Styrketræning: Adgang til styrketræning hver torsdag et år frem.  

Talenttræning: Bruges hver torsdag morgen. 

Vordingborg open stævne 2020: Gerne i efteråret, husk leje af grøndsund, skole og glassal.Skal dog ikke 

ligge samtidig med svøm langt arrangementet. 

Svømmeskole: 

Der er ansøgt om en crawlfittavle hos svømmeunionen. 

Water challenge: Afholdes d 25 januar 2020 i samarbejde med svømmehallen. Rikke og Jacob er 

tovholdere. 

Juleafslutning: Afholdes sidste tirsdag inden juleferien kl 16-18. Der skal indkøbes et oppusteligt 

juletræ/plastjuletræ. 

Svøm langt: Gik godt. Næste år skal der mere hjælp til banetælling. 

Sponsor: 

Frivillighedspulje: Der skal søges om hjælp til åbent vand bane, udvikling af vandskræk tilbud til voksne 

samt vandskrækkursus til trænerne. 

Roll up: Næsten færdig. Der bliver 2 roll ups, da der er mange sponsorer. 

Salg af juletræer: Forespørgsel fra Menu Præstø om hjælp til salg af juletræer 

Der er lavet en indstilling på VSK som årets idrætsklub vi Go’on tanken. Der sendes et link ud, som der kan 

stemmes fra.  

Klubmodul: 



Pt er der 437 medlemmer. 

Medlemmerne skal aktivt fravælge ikke at få taget portrætbilleder, derved må der gerne tages 

situationsbilleder som må bruges til pr mm. 

Formand: 

Open water: der laves et faneblad på klubmodul til åbent vand, med info om træningstider mm. 

Har været til møde med Bjarne og Egon. 

Generalforsamling afholdes d 27 januar 2020 kl 19.00 

Open water stævne i juni 2020: Vi skal have alt den hjælp vi kan få fra svømmeunionen. Til stævnet skal 

banen måske være 1000 meter lang. Rikke, Henning, Jan og Helle arbejder videre med open water stævnet. 

Næste møde mandag  d. 25 november kl 19.00 

Referat Rikke 


