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Skovbakken Svømning 

Dagsorden på onsdag den 16. marts. Kl. 17.00 i Skovbakkens F-lokaler 
 

  
 
 

 

 
E: Skovbakkensvmning@gmail.com 

Bestyrelsesmøde i Skovbakken 

Svømning den 16/3-2022 klokken 

17-19. Mødet afholdt i F-lokalerne. 

 

Mødedeltagere Henrik Rasmussen 

Kent klidsgaard 

Carl Emil Brøgger 

Noelia Fullana Paulmann 

Ingen afbud 

1. Dagsorden Godkendt  

2. Kort opsamling fra sidste 
bestyrelsesmøde 

▪ Status på træner tøj 

▪ Trænere til onsdags- 

og lørdagsvagter + 

junior afdelingen,  

▪ Jobopslag på en 

svømmeskoleleder 

▪ Plan Day lukkes 

▪ Dataløn/registrering af 

timesedler 

▪ Styregruppen om 

official kurser og 

morgentræning. 
 

Noelia følger op på tidligere 
aftaler. 

3. Nyt fra formanden Orientering om afholdelse af 
udviklingsgruppen og 
hovedbestyrelsesmøde 

Noelia deltager 

4. Nyt fra styregruppen Kent orienterer om følgende: 
▪ Træningslejre 
▪ Mus Samtaler 
▪ Arbejdet vedr. træningslejr 

til efteråret 
▪ Mesterskaber – hvordan det 

foregår 
▪ Sponsorer 
▪ Nyt medlem til 

styregruppen skal findes til 
sommer, skal afløse Kim 
Thorsell.  

 

Kent sender efterfølgende 
punkter om hvad 
styregruppen arbejder med 

5. Bestyrelsesmedlemmer Karina ønsker ikke at være en del af 
bestyrelsen, der skal findes et nyt 5. 
medlem.  
Ligeledes skal opgaven af 
sidste/kommende medlem 
defineres.  

Kent udsender 
generalforsamling referat til 
forældre i svømmeskolen/k-
afdelingen. Herunder 
opfordres der til at indtræde 
som medlem i bestyrelsen. 
Opgaven til nyt medlem 
sendes også ud. 
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6. Hjemmeside Luccas arbejder fortsat som IT-
hjælp.  
Der skal laves en fane til bestyrelsen 
på vores side.  
Trello nedlægges – relevant 
informationer skal sendes til 
bestyrelsesmedlemmer intern.  

Luccas laver fane når 
generalforsamlings referat er 
modtaget og ligger online 
samt efterfølgende referater 
fra bestyrelsesmøder. 

7. Nyt fra Svømmeskolen Der skal ajourføres afkrydsning. 
Fun dag planlægges –  
Sure svømmere, fylder trænerne for 
meget? 
Vi afholder internt trænerkursus i 
weekenderne uge 34 og 40.  
 
Der mangler trænere til lørdags og 
onsdags hold.  
Aqua Camp – der skal fordeles K1 og 
K2 trænere, og de sidste trænere.  
 

Luccas hjælper Carl Emil 
Der planlægges møde med 
trænerne den 20. marts. 
 
 
 
 
Lørdagsvagterne går på skift 
mellem trænere, og Carl Emil 
tager foreløbligt 
onsdagsvagten. 
 
Noelia skriver til Ida vedr. K1 
og K2 fordelinger.  

8. Booking af 
svømmehaller 

Der er taget kontakt til kommunen, 
nummer dertil: 89404826 

Noelia er på sagen 

9. Kasserer opgaven Der blev fordelt opgaver mellem 
kasserer og DGI-ansvar og opgaver. 
Aftalen er underskrevet og sendes 
til Marlene.  
Henrik skal have adgang til bank og 
forenings service. 
Der overdrages senere aftaler 
mellem Henrik og Janne samt 
Marlene når der er adgang til bank 
mm.  

Adgang kan gives efter næste 
møde når nye kontrakter er 
sendt og bliver underskrevet. 

10. evt.  Carl Emil skal have underskrevet 
kontrakt.  

Carl Emil medbringer kontrakt 
til næste møde. 

11. Næste møde Onsdag den 27. april. 17-19. Noelia udsender dagsorden og 
booker lokale.  

 


