Referat bestyrelsesmøde
Mandag den 14. november 2016
Til stede: Jakob Aner, Lars Gram, Sandra Hovmand, Tina Sander-Bjerge, Anders Kurtzmann,
Flemming Bjørnsteen, Bo Rasmussen, Anders Müller (ref.).
Afbud: Lisbeth Jørgensen og Bo Røse.

1. Nyt fra Bo
Har meget travlt med stævner for tiden og er derfor ikke til stede.
2. Svømmerepræsentantens punkt
Anders kontakter svømmerne, så de kan finde en repræsentant senest til
generalforsamlingen.
3. Nyt fra formand
- kommer under de næste punkter.

4. Teams
4.1 Sponsor
Bo Rasmussen har som nævnt på sidste møde fået en aftale med kommunen om et
sponsorat, hvis vi gennemfører et arrangement for nogle af kommunens borgere.
Der er ikke klarhed om, hvilken brugergruppe kommunen ønsker underholdt. Bo får
kontakt til den aktuelle person. Anders og Lars planlægger arrangementet. Jakob og
Sandra hjælper til på dagen.
4.2 Konkurrence
Anders Kurtzmann kontakter Marie-Louise og afklarer, hvorledes han kan hjælpe
hende.
Træningslejr. Lars følger løbende udenrigsministeriets anbefalinger. Der er fortsat
ikke annonceret problemer ved at tage til turistområder.
Stævne i Bremen. Det er aftalt, at Nakskov Svømmeklub står for udlæg, og at
klubberne deler lige over.
4.3 U-afdelingen
Nordeafonden giver 19.200 kr. til vores svømmeskole. Beløbet overrækkes til
børnestævnet den 4. december. Med andre tilskud og sponsorater er vi oppe på
78.000 kr. over en treårig periode. Flot.
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DGI-Stævne i Korsør 7/1 2017. Flemming og Mette planlægger med Flemming som
tovholder. Jakob har kontaktoplysninger til DGI. På sigt kan bestyrelsen godt se for
sig, at SYD arrangerer DGI-stævner
Problemet med forældre på kanten har nærmest løst sig selv, efter at forældre har
fået lov til at svømme i sportsbassinet, mens barnet træner.
Der er desværre stadig trænere og hjælpetrænere, som stopper i sæsonen, fordi de
har fået tilbudt andet arbejde. Der er ikke akutte problemer, men vi kan godt bruge
flere hjælpetrænere. Trænerne er flinke til selv at finde afløsere via Facebook, når
de er forhindret.
Børnestævnet 4/12 koster 20 kr. Der er medalje til alle, der svømmer 25 m fri.
Ellers svømmes 50 fri og 25 ryg. Stævnet varer fra kl. 15.30-17.30. Tina og Jakob
er tovholdere.
4.4 Administration
Bo Rasmussen opretter separat konto til penge fra sponsorstævnet. Når dette er
gjort, overfører Anders hele beløbet.
Depotkontoen. Lars finder ud af, hvilke restriktioner der er på kontoen. Umiddelbart
skal midlerne fortsat stå urørte hen.
Økonomi. Lars vurderer, at klubben får et mindre overskud i år modsat det
budgetterede underskud på 32.000 kr. Overskuddet kommer primært fra flere
medlemmer og færre kontingenttilbagebetalinger.
Klubtrøjer. Pæne trøjer i god kvalitet, men lidt bøvlet med leveringen. Tina sørger
for tryk hos LF-skilte. Trøjer udleveres i Shop4Her.
Kontingent. Der er venteliste på nogle hold. Som aftalt har Jakob forsøgt at lokke
nogle af de ventende over på andre hold med et godt tilbud. Det er desværre ikke
lykkes.
Vedtægter. Lars og Anders har forslag klar til vores generalforsamling.
Generalforsamlingen afholdes 28/3 kl 19.00 i Svømmecenter Falster.
5.

Næste møde
Mandag den 19/12 kl. 19-21 i Sakskøbing.

6.

Eventuelt
Intet.
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