
Referat bestyrelsesmøde torsdag d 14 september 2017. 

Afbud fra Camilla 

Økonomi: 

- Budget og regnskab 2017 ser fint ud. Regnskabet løber rundt for 2017. 

Eliteafdeling: 

- Træningslejren i august forløb godt. Trænerne havde lavet niveaudeling ift træningsprogrammet.  

- Næste træningslejr bliver samme pris for 4 eller 7 dage 

- Trænersituation: Der er fundet nye trænere til Aspirantholdet, som fremover ligger i eliteafdelingen 

og ikke svømmeskolen. Der skal findes en ny førsteholdstræner til næste sæson. 

- Badehætter: Der skal bestilles nye hvis der mangler. 

- Træningstider for eliten: Facebook kan ikke stå alene, hvis der ændres i træningstiderne. Der skal 

sendes mail ud samtidig. Trænerne må ikke lave træningstider om uden at give besked 

Svømmeskole: 

- Vi deltog ikke til årets aktiv havn arrangement pga manglende personer til at stå for det. 

- Sæsonstart er gået fint uden problemer. Der er dog mangel på begyndersvømmere. Der skal laves 

kampagne på facebook til begynder og leg&plask (Ketil) 

- Ungdomsmasters svømmer på Masters til ungdomspris 

- Der skal oprettes et nyt vandskrækhold om onsdagen pga efterspørgslen  

- Aquacamp evaluering: Problemer med nogle af de store børn de første dage, det kom dog til at gå 

bedre i løbet af ugen. Trænerne var glade for programmet som blev udleveret af svømmeunionen. 

Vi skal bruge Aquacamp konceptet igen næste år 

- Diplomstævne bliver mandag d 30/10 kl 17-20 

Sponsor: 

Ideer: 

- Sælge arbejdskraft hos fx hold da helt fest eller andre sponsorer 

- Give svømmetilbud for store sponsorer/firmaer, fx fast bane til sponsorerne i klubbens åbningstid 

Der arbejdes videre på det til næste møde (Nils) 

Klubmodul: 

- Der er ændret tlfnr og åbningstider på hjemmesiden 

- Der er pt kun 1 tilmeldt på familieholdet, som evt skal lukkes 

- Der skal tages nye billeder af trænere og hjælpetrænere 

- Der skal tages reklamebilleder af holdene, som tages i den nye hal. Beskrivelser laves klar før 

- Træningstider skal passe på klubmodul 

 



Formand: 

- Mesterskab 2018: Henning skal kalde sammen til møde når han ved mere. Dansk svømmeunion 

står for stort set alt. VSK skal klare det praktiske i løbet af weekenden 

- Følgegruppemøde i august: Svømmehallen åbner efter planen 

- Bestyrelse næste år: Alle er klar til at tage et år mere 

Evt: 

- Trænerne kører ikke til stævner 

- Kørsel til kurser: Som udgangspunkt betales ikke kørepenge, men kan aftales med bestyrelsen i 

særlige tilfælde 

- Julefrokost lørdag d 27 januar kl 18.00 hos Jan 

Næste bestyrelsesmøde torsdag d 2 november kl 19.00 hos Ketil. 

 

Referat Rikke 


