
Referat bestyresesmøde torsdag d 2. November 2017 

Referat fra sidst godkendt. 

Økonomi: 

- Kontrakt fra Møns bank er kommet, men den skal gennemgåes inden underskrift. 

- Vi mangler pt ca 50 medlemmer for at have de kontingentindtægter vi havde i sidste sæson 

- Vi bruger penge fra jubilæumshensættelse og ny-svømmehal-hensættelse fra sidste års regnskab, 

til indkøb af startskamler til svømmehallen. Enighed i bestyrelsen om dette men med indsigelser fra 

kasseren. 

- Fremover sker udmeldinger af klubben via kasseren 

Eliteafdeling: 

- Status træningslejren: Det var en god ide at de yngste svømmere havde en kortere uge. 

Træningslejren var vellykket. Duus og Nana gør et godt stykke arbejde med svømmerne 

- Trænersituation: Der skal findes en træner i stedet for Duus til næste sæson. Freja, Maya og Lea 

kan med tiden blive gode elitetrænere. 

- Nye badehætter kan bestilles med navn på. Der bestilles ekstra uden navn, som kan købes hos 

Camilla 

- Træningsfællesskab med Næstved tages op på næste bestyrelsesmøde 

Svømmeskole: 

- Der har været lidt omrokering af nogle trænere og hjælpetrænere 

- Der har ved enkelte lejligheder manglet livredder om lørdagen. Dette tages op med Egon 

- Rikke tager på kursus i babysvømning til januar 

- Træningsmåtter er bestilt 

- Juleafslutning bliver torsdag d 21 december kl 16-18 

- Diplomstævnet gik rigtig godt. Fremadrettet skal vi bruge hallens/Egons lydanlæg 

- Ingen forældre i hallen i den nye svømmehal. Forældre må være i hallen en gang om måneden 

Sponsor: 

- Nye sponsorer, fonde osv: Se Nils oplæg 

- Camilla tager fat i OK benzin som sponsor 

Klubmodul: 

- Der arbejdes på at opgradere sikkerheden på klubmodul 

- Der er lavet en shop hvor der kan købes klubtøj og badehætter 

- Vi skal skifte til en ny betalingsside 

Formand: 

- Klublokale i ny hal: VSK skal tage styringen af lokalet fra start, da det er et fælleslokale sammen 

med andre foreninger. Stefan står for det. 



- Vi skal finde ud af om det er muligt at få reklamer på startskamlerne 

- Åbning af ny hal er udskudt til 6-7 februar og vi skal få det til at fungere 

- Mesterskabet i april er aflyst og vi har budt ind på juniormesterskab til efteråret. Henning rykker 

svømmeunionen for svar. 

- Nikolaj Martins står for et farvel arrangement i den gamle hal for gamle svømmere i klubben i 

januar 

- Sponsorstævne bliver som udgangspunkt d 3 marts. Det tages op på næste bestyrelsesmøde 

- Generalforsamling bliver d 23 januar kl 19.00. Stefan booker lokaler i Møns bank 

- På generalforsamlingen skal det tages op om vi skal have et badehættegebyr på 50 kr på holdene, 

så alle får en VSK badehætte 

Næste bestyrelsesmøde d 5. december kl 19.00 hos Nils, Ålevænget 3 

Referat Rikke 


