
Bestyrelsesmøde den 27/4 2022 
 

 
Skovbakken Svømning 

Dagsorden onsdag den 27. april. Kl. 17.00 -19.00 i Skovbakkens F-lokaler 
 

  
 
 

 

 
E: 

Skovbakkensvmning@gmail.com 

Bestyrelsesmøde i Skovbakken 

Svømning den 27/4-2022 klokken 

17-19. Mødet afholdt i F-lokalerne. 

 

Mødedeltagere Henrik Rasmussen 

Kent Klitsgaard 

Carl Emil Brøgger 

Noelia Fullana Paulmann 

Ingen afbud 

1. Dagsorden Godkendt  

2. Bordet rundt siden sidst - Trøjer Noelia 

- Beskrivelse af styregruppen 

- Udsending af generalforsamling + 

rekruttering til bestyrelsen, Kent 

 

- Fane og medarbejder v. Luccas 

- Afkrydsningslister - Carl Emil 

- Fun dag, Carl Emil 

- Lokaler er booket (svømmehaller) 

 

- K1 og K2 fordelinger, Noelia 

- Carl Emil kontrakt 

Noelia mangler fortsat svar 

Kent sender efter møde den 

28/4 

Kent færdiggør og Noelia 

sender  

Er klar og online 

Luccas og Carl Emil ordner 

Afvikles 24 maj 

Kent vender tilb. vedr. 

Langbane 

Ida ikke spurgt endnu 

3. Orientering om møde fra 

HU og Udviklings Gr.  

Der blev arbejdet på 

årsindberetningen til 

repræsentantskabsmødet.  

Kent sender, Noelia renskriver 

og sender til HU 

4. Æresnål indstilling Der indstilles til æresnål fra HU til 

ledere/trænere der har gjort en ekstra 

ordinær indsats 

 

Noelia indstiller med input fra 

Carl Emil.  

5. Hædersbevisninger Der indstilles til hædersbevisninger 

fra HU til ledere/trænere der har 

gjort en ekstra ordinær indsats 

 

Noelia udsender med input fra 

Carl Emil 

6. Bank oprettelse og 

adgange  

Der underskrives papirer så dr kan 

oprettes adgange og kort til 

Skovbakken Svømnings kontoer.   

Noelia sætter sammen og 

indsamler til bank og nets 

7. Kasserer kursus Kasserer og formand er inviteret til 

kasserer kursus 9 maj. Alt er nu 

optaget og der er tilmeldt til oktober.  

 

Henrik og Noelia tilmelder 

muligvis. Noelia er tilmeldt.  

8. Erklæring om aftalte 

arbejdshandlinger - DGI 

pulje 

Dokumenter udfyldes og indsendes 

til DGI 

Noelia er på sagen 
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9. Nyt fra svømmeskolen børneattester 

 - kontrakter 

 - Billeder hjemmeside  

-  Aqua camp 

 - sæsonplan forår2022 

- Flyers 2022 

  

DGI? 

Carl Emil 

Luccas/Carl Emil 

 

Skal godkendes 8 Juni 22 

Der tages stilling til uddeling 8 

Juni, næste møde. 

10. evt.  Der er en ansøger til bestyrelsen  

 

 

Mulighed for ny ansættelse, 

fundraiser  

 

10 års tak – skal uddeles til ansatte 

Formanden undersøger med 

Marlene (DGI) om det er 

muligt.  

Tages med til næste møde 

 

 

Skal med på næste møde 

11. Næste møde Onsdag den 8. juni. 17-19. Noelia udsender dagsorden og 

booker lokale, indkomne 

forslag skal ske senest 4 juni. 

 
  
 


