Referat
Bestyrelsesmøde tirsdag d. 14. januar 2020 kl. 17.30 i FIC
Deltagere: Lars, Jens, Maibrit, Marius, Birgit, Mads, Mattias, Remi
Mødet holdes i FIC Klub 2 - Mødet forventes slut senest kl. 21:00.
Referent:
Ordstyrer:

Birgit
Jens

Fravær:

Jan, Jonas, Pernille

1. Godkendelse af referat fra sidste møde – Ligger i Dropbox og kan offentliggøres
Mødet skulle have været holdt i december, men blev flyttet til januar.
Dette møde er indkaldt uden dagsorden. Så vi tager det lidt omkring bordet.

2. Nyt fra formanden
•
•
•
•

Vi søger en ny Official-koordinator, da Alice ønsker at stoppe snarest muligt.
Nye folk til stævneudvalget
Alle kontingenter vil stige til august – det bliver meldt ud på generalforsamlingen med procenter.
Hvem stiller op til generalforsamlingen – og hvem gør ikke?

3. Kontoret v. Birgit
•
•
•
•

Rettigheder til Klubmodul – hvem og hvorfor?
Har ansøgt éngangspuljen om zoomers til alle tre svømmehaller
Reklame for AquaCamp i uge 7 lagt på Facebook og Instagram
Julefrokost for 32 betalende deltagere 25/1-2020

4. Nyt fra K-afdelingen v. Mads og Mattias
•
•
•
•
•

Sluttede 2019 med DM
Det nye år er startet godt, trænermøde i dag. God tur til Italien i januar
Engstrandskolen søger ny leder til eliteafd.
Vi skal have fundet en fast træner til tri-holdet onsdag
Der er bestilt tur til Grækenland oktober (K1), K4 og K5 skal formentlig til Kalundborg i efteråret

5. Nyt fra Svømmeskolen v. Remi og Birgit
•
•
•
•

Vi skal have arbejdet med idéer til næste sæson
Skal vi holde MedarbejderUdviklingsSamtaler – og hvonår?
Svøm & Leg, som erstattede Delfin Cup, er blevet evalueret i december. Vi ændrer det til Holdkapstævne
21. marts
Pulje med ekstra timer godkendt – husk at informere bestyrelsen (overslag)
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