
Bestyrelsesmøde D. 5 august 

 

Nyt fra formand : 

Vi har et underskud på 1/4 million efter ansættelse af svømmetræner. 

Underskuddet har vi kalkuleret med. Vi skal finde ud af hvordan det kan 

køre rundt fremover når kassen er tømt. Skal vi have øget aktiviter eller 

færre udgifter. 

Skriv ned hvis du har gode ideer. 

 

Husk når vi sender af sted på kursus, at kassere skal have besked om antal 

og hvem. 

 

Vi skal være OPS på svømme holdene, at de bliver fyldt op.  

 

Dansk svømme Union er blevet kontaktet, vil gerne holde et 

bestyrelsesseminar. 

 

Ideer: sponsor stævne samtidig med svøm langt. Vi spørger til forældremøde 

om k- forældre vil arrangere sponsor stævne. D. 16 august 

 

Nye sæson : opstart møde mandag D. 12. 

Tirsdag fra 17-19 

Onsdag fra 17-19 

Torsdag k- svøm 

Fredag forældremøde 17-19. 

 

Tine printer lister ( Susanne siger det til Tine ) 

 

Armbånd : Lars Ole udlevere armbånd til k- svøm 

Tirsdag D. 20 august kl. 17.00 til 21.00. Thomas og Laila 

Onsdag D. 21 august kl. 17.00 til 20.00 Susanne og Charlotte 

Fredag D. 23 august klokken 17.00 til 19.00 Tina og Thomas  

 

Tirsdag D. 27 Thomas og laila 

Onsdag D. 28 Susanne og Tina ( Julie) 

Fredag D. 30 Inger og Morten 

 

Annonce til Stevnsbadet om åben til tilmelding, Susanne gør det. 

 

Bane vende dommer kursus. 31 august Ballerup. 22 september Kastrup. 

Vi vil meget gerne have nogle forældre på en af disse kurser. 

 

Susanne har holdt telefon møde med Ole. De har snakket om den nye sæson.  

 

Tri klubben har 3 x svømme tid. 

 

Den store svømmetag D. 6 oktober. Trænerne og skolesvøm skal motivere de 

unge svømmere til at komme. Måske der skal laves en seddel. 

Og opslag på facebook og hjemmeside. 

 

Seminar i Esbjerg til efteråret. Den billigste transport skal bruges. 

 

Ocean rescue Camp gik godt.  

 

Tillykke til Inger                    

 


