Referat af bestyrelsesmøde, mandag den 17. februar 2014
Der forelå afbud fra: Kim O., Jakob og Bo
Deltagere: Birte, Inge, Heidi, Thomas
Dagsorden:
1. godkendelse af dagsordenen
2. økonomi
a. generelt
b. budget for 2014 - udgår
3. træneransvarligs punkt
4. opfølgning på temadag
5. generalforsamling
6. dmh – hvor langt er vi med planlægningen
7. stævne sammen med Nakskov
8. intet
9. svømmerepræsentantens punkt - udgår
10. trænerens punkt - udgår
11. evt. herunder generel orientering

1. dagsordenen blev godkendt og punkter tilføjet/fjernet
2. a.
142.662,30 – det står der d.d. Banelejen er blevet sat ned til 28/banen. Der er en
ekstraregning for træningslejren (k1) til bla. bus og bespisning. Der skal laves en opgørelse
til Nakskov omkring træningslejrene for både k1 og k2. BT spørger Kim om status på
regnskab 2013, så budget 2014 kan gå i gang.

3. vi skal finde en del nye trænere til næste år – der er nogen af de unge, der flytter og andre,
der stopper af andre årsager.
4. der var tema-dag i januar 2013. Der blev nedsat 5 udvalg: u-udvalg, k-udvalg, økonomiudvalg, administration, sponsorudvalg. Det tages op på det næste bestyrelsesmøde. Tilføjes
dagsordenerne som punkt: udvalg med udvalgene som underpunkter. Udvalgene skal
indstille til bestyrelsen, som så efterfølgende beslutter.
5. Lars Gram har sagt ja til at være dirigent på generalforsamlingen den 17. marts 2014 kl.
19.30. BT har booket lokale. BT sender dagsordenen til Lars Gram. Annoncen med
indkaldelsen har været i Folketidende og bliver også lagt på hjemmesiden. BT sender
formandens beretning til bestyrelsen til kommentarer.

6. Folderen er sendt ud til klubberne og ligger på svoem.org. Der er sendt ansøgning til
kommunerne (35.000) og afventer svar indenfor nogle uger. CELF er booket – Anders og
Birgitte S står for maden, der kommer el-tid, møde med overdommerne i uge 12, bluser
bestilles, når holdet er sat.
7. Vi har fået en forespørgsel fra Nakskov, om vi vil afholde Øst Kort for årgangssvømmere
gr. 2. sammen med dem i Nakskov. Nakskov har sagt ja til at afholde det. Inge undersøger
økonomi og opgaver og om vi overhovedet har nogen svømmere, der skal deltage.
8. udgår
9. udgår
10. udgår
11. TH er i gang med at tjekke for bassinprøver. BT sender en opdateret trænerliste til TH. IH er
ved at undersøge, om vi skal have bærertilladelse til starterpistolen.
HW melder afbud til næste bestyrelsesmøde.
Mødet slut kl. 21.00

