1. Valg af referent og ordstyrer – Gitte tager referat og Jan ordstyrer
2. Ingen bemærkninger til referatet fra mødet d.10/10 2017
3. Forretningsudvalg
a) Kørsel med trænere: Vi følger som udgangspunkt reglerne fra svøm.dk. Svømmere må som
udgangspunkt ikke køre med trænere.
b) Valgmøde d. 25.oktober: Flertallet af de deltagende politikere var meget positive indstillet
over for et 50 meter bassin. I BS kan vi også se muligheder i at forlænge ”Friheden” med et
varmtvandsbassin.
c) Jan, Lars og Gitte og suppleanter er på valg ved den kommende General forsamling
4. Kontor
a) Medlemstal: Pt. 1751 medlemmer – Stefanie og Lars arbejder videre med at lave en
reklame på Facebook. Også muligt at reklamere med et skriv om ledige tider bag på vores
postkort og dele ud til evt. skolesvøm
b) Økonomi: Foretaget indkøb af diverse til den nye indretning på kontoret
5. Svømmeskolen
a) Besøg på holdene: Skudt i gang – Nu skal der holdes fast, så vi kan komme rundt på besøg
hos flere hold
b) Badeforhold på Langhøj: Renovering af det ene omklædningsrum påbegyndt
c) DelfinCup 25. november: Udsolgt
d) Swim Week: Ikke aktuelt
6. Svømmeudvalget
a) Træningslejre: Brønderslev booket de næste tre år frem (uge42), de andre kommende
træningslejre er næsten på plads
b) DM og DMJ
c) K-håndbogen: Skal ændres til svømmehåndbog og et udvalg kommer med et udkast til en
ny håndbog.
d) Vores trænerstab har cart blanche til at tage beslutningen om, hvorvidt svømmeren skal
deltage i træningslejre/stævner (selvfølgelig med forudgående dialog med svømmer og
forældre)
e) Holdledere på de forskellige årgange skal ”uddannes”, så de kan løfte og udføre opgaven på
bedste mulig måde
f) GW ønsker, at vi finder en struktur, hvor vores kommunikation på de sociale medier bliver
optimeret (klar struktur over, hvem der gør hvad). I den forbindelse foreslår Lars, at vi
arbejder for at finde en ansvarlig ”social media person”, hvilket der var opbakning til i BS
(opslag er sendt ud på facebook)
7. Stævneudvalget
a) Mikro Medley Cup d. 4.november: Afholdt og gennemført. Vi skal dog være i bedre tid med
planlægningen.
b) Christmas Race 2. december: Reduceret til en dag 8. Supportudvalget
a) Julefest d.3. december med nåleuddeling i Lille Friheden
9. PR-Udvalget
a) Stillingsopslag til social media medarbejder udarbejdes af Katja og Lars
10. Sponsorsvøm

a) Katja arbejder videre med projektet og kontakter bl.a. Susanne omkr. Lister
11. Eventuelt
b) Kommende BS møder: (24. januar og 21. februar og generalforsamling 1 marts
a) Vi har fået lov til at låne skydelokalet i kælderen til Christmas Race, og vi har klublokale 2 til
trænerlounge

