Lars Ole og Tine var inviteret fra 19-19.30 - Punkter til orientering eller debat, men ikke nye emner til
beslutning.

Forslag til punkter til dagsorden:

- Mail fra Laila vedr. trænere - DIF trænerkontrakt er en mulighed at bruge. Den er juridisk
gennemarbejdet. Jeg har kommenteret i mail.
- Mail fra Lars Ole - Sommerafslutningsarrangement Jeg har kommenteret i en mail.
- Sæsonplan for 2019/2020 - økonomi Sæsonplanen er lavet. Trænere og hjælpetrænere fordelt. Der
er 2 huller om fredagen. Træner 1,5 time og hjtr 1 time. Vi har lavet et juniorsvøm hold før Master,
flyttet vandhunde til onsdag og 'blendet' begynder 1+2 til begynder i lav ende og begynder 3 til dyb
ende.
- Sommerarrangement - ORC og AQUACamp - AquaCamp blev fyldt på 1 uge 90 børn og 5 på
ventelise. ORC må vi gøre lidt mere reklame for.
- Kurser næste sæson Vi debatterede manglen på frivillige - især nye forældre fra talentsvømmere.
Afholdelse af tidtager og især bane/vende-dommer
- Årshjul : - Planlægning af møderække Vi har tidligere aftalt 1. mandag i måneden - det fastholder vi;
Aquakonference En god ide at sende trænerne afsted på dette kursus, det er at betragte som
uddannelse; Træner/hjælpetrænerafslutning Vi håber, alle trænere og hjælpetrænere kommer
fredag 28. juni; Sommertur voksne Tine tager med mandagsholdet på tur den 17. juni; Aktivere
tilmelding til ny sæson (15/6); Bassinprøve; Lukke for tilmelding gammel sæson; Trænerne mangler
t-shirt til næste sæson - Morten aftaler med Tine.
SkoleOL - Tine fortæller, at to klasser hhv 5 og 4 fra Stevns Friskole har kvalificeret sig til deltagelse i
dette. Lars Ole og Tine vil gerne deltage, hvis det er muligt at få afløser på skolesvømningen.

Evaluering klubmesterskab og klubfest Lars Ole og Tine synes, det er gået godt. Godt med
elektronisk tilmelding - men trænerne havde ikke samme info om deres svømmeren deltagelse som
tidligere, hvor de udleverede sedler -> det gør vi igen næste år. Det vil også give tilmelderne
mulighed for at krydstjekke. Trænerne savnede en 'deltagerliste' for deres svømmere - kan
KlubModul lave en sådan - Christian Schnack spørges, om han ved/kan finde ud af, hvad KlubModul
kan bruges til.
Deltagerne fra bestyrelsen har et ønske om, at Lars Ole motiverer konkurrenceafdelingens
svømmere og forældre til at bidrage mere som frivillige ift dommer og hjælpende hænder. Ligeledes
vil det være ønskeligt, at Tine motiverer de forældre, der sidder i hallen om at engagere sig som
frivillige. Dette ønske vil blive fremlagt for Tine og Lars Ole på næste samarbejdsmøde. Det har
været et langt sejt træk at skaffe frivillige nok til dette klubmesterskab og man har følt sig som
Tordenskjolds soldater. Vi håber, at SVØM spørgeskema kan hjælpe os her.

ARMBÅND: Der er udsendt Doodle mhp at fordele bestyrelsen på de dage, hvor der skal refunderes
armbånd. Inger - vi vil gerne, at du sørger for tilstrækkelig med 50,-kr tirsdag den 18. juni.

Vi skal have lavet vores beredskabsplan færdig - evt med hjælp fra SVØM - vi skal finde en dato

OPSTART: Vi har hallen fra 12/8-2019 og har aftalt, at vi skal bruge vandtiden den første uge til
opstart/undervising/samling af trænere og hjælpetrænere ti-on-fr fra 17-19 (20), da vi ti-on har
hallen for os selv. Lars Ole og Tine opfordres til at lave en plan for dette.
Ole Hansen og jeg havde dialog om dette i dag og han vil gerne vide, hvornår vi er i hallen af hensyn
til sit personale.

Selve svømmesæsonen starter 19. august 2019.

