Referat bestyrelsesmøde
mandag den 18. januar 2016
Til stede: Mette Røse, Sandra Hovmand, Warley Thomsen, Bo Røse, Bo Rasmussen, Jakob
Aner, Lars Gram, Jonathan Müller, Anders Müller og Mette Neumann (ref.).
1. Orientering fra formand
Ingen specifik information fra Jakob.
2. Nyt fra Bo
I weekenden den 16. og 17. januar deltog 40 svømmere fra LF SWIM (Svømmeklubben
Syd og Nakskov Svømmeklub) i Næstved Swim Cup. Det var et rigtig godt stævne med
god stemning.
Det blev til 111 personlige rekorder samt 101 medaljer fordelt på 45 guld-, 36 sølv- og 20
bronzemedaljer. LF SWIM vinder både 4 x 50 medley for hhv. drenge og piger - og pigerne
vinder 4 x 50 fri.
Der er solgt 818 juleskrabelodder, hvilket er næsten 200 mere end sidste år. Det giver et
overskud på godt 10.000 kr.
Træningstider for påsken og de efterfølgende helligdage er planlagt. De kommer ud inden
længe.
3. Svømmerepræsentantens punkt
Træningstrøjer er så godt som på plads. De sidste trøjer kommer medio februar.
4. DGI
Den 11. januar blev der afholdt møde med 3 repræsentanter fra DGI samt Jakob, Bo
Rasmussen og Mette Neumann. DGI har udviklet et koncept, som indeholder 4 års træning,
primært for de små svømmere. Konceptet er bl.a. bygget op omkring en svømmebog, som
den enkelte svømmer får udleveret på den første dag. Bogen indeholder forskellige ”test”,
som svømmerne skal igennem. Det kan f.eks. være at komme fra land til vand, at have
hovedet over og under vandet og fremdrift og opdrift. Den enkelte svømmer får udleveret
et klistermærke til bogen efterhånden, som de forskellige ”test” gennemføres.
DGI tilbyder alle klubbens trænere undervisning, således at der bliver en rød tråd i
undervisningen, og børn og forældre vil opleve, at det er det samme, der undervises i,
uanset hvilken træner på f.eks. begynderholdene børnene kommer til. Foruden den røde
tråd er tanken samtidig, at svømmerene skal blive i klubben i 4 år, indtil bogen er udfyldt,
og alle ”tests” gennemført.
Prisen er 35.000 kr. og 80 kr. pr. bog, som kan skræddersyes til klubbens behov. Klubben
bæres igennem af DGI, som foruden undervisningen af trænere, yder 25 konsulenttimer.
Klubben kan få tilskud på op til 50 procent fra egen kommune.
Konceptet kræver medlemskab af DGI, og som Lars gør opmærksom på, skal klubben
vurdere DGI’s værdikoncept. Dansk Svømmeunion er mere fokuseret på svømningen, hvor
DGI ser mere bredt på idræt. Det besluttes derfor, at Jakob kontakter Morten fra DGI og
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inviterer Morten til vores næste bestyrelsesmøde den 8. februar, så Morten her kan fortælle
om DGI’s værdisæt, inden klubben beslutter sig for medlemskab.
5. Generalforsamling
Generalforsamlingen finder sted i Svømmecentrets cafeteria i Nykøbing F. den 17. marts.
Af praktiske hensyn vil en tilmelding være nødvendig. Lars og Warley vil stå for denne.
Konstellationen af bestyrelsen diskuteres. Er der medlemmer nok i bestyrelsen? Lars og
Warley har et oplæg til det ved næste bestyrelsesmøde.
6. Træningslejr K3 + Talent
Mette R. står for træningslejr i samarbejde med Lene Holm fra Nakskov. En træner og en
holdleder deltager fra SYD. Træningslejren er fra den 19. – 23. marts og foregår i Esbjerg.
Der er et 25 meter og et 50 meter bassin og otte træningspas. Træningslejren var samme
sted i 2015, og der er god mad og gode forhold.
Træningslejren er vigtig for K-afdelingen, og skal derfor gøres attraktiv. Nakskov har sat
prisen til 1.500,00, hvilket SYD også vil gøre. Mette har mange svømmere, der gerne vil
med.
7. Sponsor- og forårsstævne
Sponsorstævnet finder sted den 5. marts. Det er et ønske, at sponsorstævnet og
forårsstævnet afvikles samtidig og i tidsrummet 8-12. Anders vil undersøge muligheden for
at have hele hallen i dette tidsrum. Muligheden for at afkorte tiderne for svømmerne
diskuteres også. K1- og K2-svømmere kunne svømme 2 x ½ time, og de resterende hold
kunne svømme 1 x ½ time.
Den 27. maj afholdes ’Danmarks dejligst’, som er en gratis koncert med Rasmus Nøhr og
andre kendte kunstnere samt lokale bands. Svømmeklubben kan være behjælpelig med
eksempelvis salg fra boder og på denne måde tjene penge til klubben. Anders vender
tilbage med mere detaljeret information, når dette er på plads.
Jakob informerede om et halvmaraton Marielyst-Gedser, som finder sted i slutningen af
juni. Her har svømmeklubben mulighed for at være medarrangører og stille med mandskab
til diverse poster. Dette afgøres ud fra, hvilke udgifter klubben har kontra de indtjeninger,
klubben kan få ved at være medarrangør.
Bo Rasmussen har fået en henvendelse vedr. salg af lodder for Diabetesforeningen. Dette
takker klubben nej til.
8. Møde med frit forum
Jakob ønsker, at bestyrelsen ser på, hvordan den bedst organiserer sig i forhold til de ting,
der kommer til at ske ved f.eks. køb af DGI-konceptet. Hvordan ser fremtiden ud; hvordan
sætter vi det bedste hold. Jakob vil derfor komme med en dato, når det er besluttet, om
klubben fremover skal samarbejde med DGI. Dette møde vil være uden deltagelse af Bo
Røse, Mette Røse og Jonathan, men med deltagelse af Marie-Louise og Nina.
9. Næste møde
Den 8. februar.
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10. Evt.
Lars fortæller, at regnskabet for 2015 er afsluttet med et overskud på godt 85.000 kr.
Event er en medårsag til overskuddet. For budgettet for 2016 kendes en del udgifter og
indtægter allerede, og der arbejdes fortsat på et overskud.
Anders har ansøgt Nordea som hovedsponsor for Svømmeklubben. Dette har Nordea ikke
økonomi til. De vil dog gerne byde ind med andre og mindre ting, og Anders vil undersøge,
hvilke muligheder Nordea har. Svømmeklubben vil overveje at søge nye bankforbindelser,
som samtidig kan være hovedsponsor for klubben. Lars vil undersøge, hvad Jyske Bank
kan tilbyde.
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