Dagsorden
Bestyrelsesmøde mandag 7. maj 2018 kl. 17.30 - 21.00 i FIC, klublokale 2
Tilstede: Lars Siegumfeldt, Poul Aunsholm, Katja Bernstein, Pernille Nielsen, Jonas Ketscher, Jan Kjellerup,
Jesper Kenn & Signe Wilms Raun
Afbud: Jens Lind, Gunner, Stefanie Veber
Punkt

Løsning/Ansvarlig

Opfølgning

1.

Valg af referent og ordstyrer

Jonas er referent
Lars ordstyrer

punkt udgår
fremover, da
det bliver
rullende

2.

Bemærkninger til referatet fra
bestyrelsesmøde 10. april 2018

referat godkendt

3.

Nyt fra formanden

a. Møde i idrætsrådet.
b. Årets idrætshædringer i Hvidovre 30. maj, vi
tilmelder fanen. Lars kommer
c. Klubmesterskab - Susanne følger op på prisen for
mad. Bestyrelsen præsenterer sig selv.
d.

a.
b.
c.
d.

Møde i idrætsrådet
Årets idrætshædringer
Klubmesterskab og fest
GORR

4.

Kontoret v. Susanne
a. Nyt fra kontoret

Vi har afviklet startpistoler.
APV ligger tilgængelig på kontoret
Børneattester på alle K-svømmeres forældre. Da det
skyldes vi forventer at forældrene er aktive omkring
holdene. Vi fornyer attesterne hver 2. år., vi betragter
2018 som år 0.
Brugerrådsmøde. Gunnar og Stefanie fordeler selv
hvilke hvem der er i hhv. AIC og FIC.
Der har været intern revision.

5.

Svømmeskolen v. Stefanie
a. Nyt fra svømmeskolen
b. Nyt fra Talent/Medley hold

punkt udgår

6.

HR-udvalg
a. Nyt fra HR udvalg
b. Andre emner

Vi blev orienteret omkring udvalgets arbejde, som
fortsætter.

7.

Svømmeudvalget
a. Nyt fra sidste møde
b. Andre emner

Vi blev orienteret omkring udvalgets arbejde.
HPT stiger fra 600 til 625 for junior og til 650 for
senior.
Der ønskes en klar plan for hvordan udmelding til
svømmerne får besked omkring, hvilke hold de hører
til.
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8.

Stævneudvalget
a. Egne stævner
b. Officials ved stævner
c. Diverse

Vi blev orienteret.
Der er styr på opsætning til stævner.
Vores egne stævner kører.
b. Der er forslag omkring, at klubben etablerer kurser
i modul 1 & 2 for egne forældre.
Alice skal bakkes op af bestyrelsesmedlemmer i
forbindelse med forældremøder.
Vi forventer, at forældrene er aktive.

9.

Nyt fra klubchefen v. Gunnar

punkt udgår

10

Eventuelt.
a. Forslag på kommende BS
møder
b. Signe info omkring Årsmødet
i Danmarks Svømmefordund
c. Gennemgang af udvalg og
tiltag.
Punkter til kommende
dagsordener

a. onsdag d. 6/6, Torsdag d. 16/8, mandag d. 10/9,
tirsdag d. 2/10, onsdag d. 7/11, torsdag d. 6/12
b. Signe informerede omkring generalforsamlingen i
Dansk Svømmeunion.
c. udgår

11
.

Næste møde onsdag d. 6/6
Referent:
Svømmeskolen
Nyt fra Gunnar
Gennemgang af udvalg og tiltag
Mediepolitik: Hvordan, hvornår og hvorfor?
Facebook, mail og klubmodul m.m., nyt logo
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