Referat af bestyrelsesmøde
Mandag den 25. august 2014
Til stede: Jacob Aner, Lars Gram, Mette Røse Christiansen, Heidi Olsen, Bo Røse, Jonathan Müller,
Anders Müller
1. Orientering fra Formanden
Heidi har overtaget den del af kassererjobbet, der har med lønudbetaling at gøre. Jacob ordner pt
resten.
Birte hjælper med at oprette hold.
Kim har efter aftale med bestyrelsen og Bo ønsket at han ikke deltager i tirsdagstræningerne. Jacob
sørger for det formelle.
Det er svært at skaffe trænere til hold i undervisningsafdelingen i Nørre Alslev. Særligt
familieholdet om lørdagen. Mette gør en ekstra indsats. Alternativt kan det være nødvendigt at slå
2 hold sammen. Det har heller ikke lykkedes at skaffe trænere til alle hold i Sakskøbing. Også her
kan hold slås sammen. Lars vil hjælpe Mette med at få overblik over hvilke hold, som kan slås
sammen. Vi er alt for sent i gang med at planlægge sæsonen. Næste sæson skal administrativt
påbegyndes i april
Der er flere K-svømmere, der endnu ikke har betalt kontingent. Der er enighed i bestyrelsen om, at
man ikke kan deltage i stævner før kontingent er betalt. Anders kontakter svømmere med
restancer.
Guldborgsund Tri foreslår fællestræning for torsdagsholdene. God ide. Jacob melder tilbage.
Møde med Guldborgsundhallerne mandag den 1. september kl 16 i SCF. Jacob og Anders deltager.
Lars laver adgangskort til svømmerne, laminerer dem, og sørger for, at de bliver delt ud til
trænerne.
Klubben har indgået aftale med OK om benzinkort, el og telefon. Lars får den bedårende MarieLouise til at lægge oplysninger på Facebook og hjemmeside
Heidi er ved at udarbejde kontrakt til samtlige trænere. Kontrakten gælder for hele sæsonen, men
med lønudbetaling hvert halve år. Dog undtaget trænere, der har anden aftale. Der gradueres ikke
længere i hjælpetræneres anciennitet. Alle får 50 kr/t
Mette kontakter Birte og Inge for at høre, om de ved hvor klubbens nøgler til Saxenhus er.

1a. Orientering fra trænere og svømmerepræsentant
Bo har tilbud om at sælge juleskrabere igen i år. Bestyrelsen anmoder Bo om at gå videre. Jonathan
synes, at præmiesummen burde reduceres.
Jonathan vil skaffe en gruppeaftale for klubbens medlemmer til Fitnessworld

Jonathan vil forsøge at skaffe sjove hjælpemidler gennem Carlsbergfonden, der kan anvendes ved
dryland. Bo og Jonathan finder i fællesskab ud af, hvilke rekvisitter, der kan være aktuelle.
Anders anmoder Bo om at opliste rekvisitter, der kan søges fondsmidler til. Fx laktattest og
undervandskamera
Der var enighed om, at klubtrøjer skal købes af de enkelte svømmere og at der ikke længere
uddeles stævne t-shirts. Vi skal have afklaret med Nakskov, hvad vi gør, når vi repræsenterer LFSwim
2. Kommende stævner
Warley var ikke til stede grundet udlandsrejse. Jacob kontakter Warley og hører om vi er officials
nok til kommende stævner og om der er skaffet OD til enge stævner:
Mette har reserveret hal til egen stævner frem til 31/12.
For at undgå at leje hallen længere end højst nødvendigt blev det besluttet, at der fremover er
opvarmning 18-18.30 og stævnet afvikles 18,30-20-30
Anders skaffer tilladelse til at have startpistol
3. Årshjul
Stævner og aktiviteter frem til 31/12 er fastlagt. Lene Madegaard fra Dansk Svømme Union vil
deltage i bestyrelsesmøde og hjælpe os på vej med det administrative
4. Gennemgang af udvalg og besættelse af poster til disse
Emnet udskudt på grund af tidsmangel.
Stævneansvarlig
Sekretær
Træningslejr
Træneransvarlig
Økonomiudvalg
Sponsorudvalg
Undervisningsafdelingen
Kontaktpersoner til hallerne
(Læg selv hovedet i blød for eventuelle mangler)
Alle bestyrelsens medlemmer bedes overveje, hvilke udvalg de kan og vil bidrage til
5. Fastlægge Mødeaktiviteter
Næste møde bliver 15. september kl 19-22 i Sakskøbing Svømmehal.

