Bestyrelsesmøde Skovbakken Svømning

Skovbakken Svømning
Dagsorden onsdag den 8. juni. Kl. 17.00 -19.00 i Skovbakkens F-lokaler
Bestyrelsesmøde i Skovbakken
Svømning den 8/6-2022 klokken
17-19. Mødet afholdt i F-lokalerne.

E:
Skovbakkensvmning@gmail.com
Mødedeltagere
Henrik Rasmussen
Kent Klitsgaard
Carl Emil Brøgger
Sofie Solgaard
Noelia Fullana Paulmann
1. Dagsorden
• Nyt fra svømmeskolen
• Nyt fra styregruppen, Kent
• Nyt fra Sofie, Aqua Camp
frivillige
• Nyt fra formanden
• Forslag fra trænere,
herunder løn og køb af
boomblaster
• Fordeling af
arbejdsopgaver, bank, eboks, trøjer, flyers design,
bestilling og koordinering,
korrekturlæsning af flyer,
korrekturlæsning af
Conventus hold oprettelse,
aquacamp bestillinger, hold
godkendelser/m. trænere,
referent.
• Sommerfest/afslutning
bestyrelse + evt. frivillige
• Møder i Sæson E22
• Evt.

2. Nyt fra svømmeskolen

Ingen afbud

Godkendt

Træner/hjælpetræner bemanding

Der ansættes fortsat hen over
sommeren, så er vi bliver klar
til opstart.

Hold/sæsonplan + opstarts dato

Opstart 22 august, slut 22
december, tilmelding den 25
juni.

FUN dag opfølgning

Mange tilmeldte, næste gang
ingen indmarch og skal ligge
på en dag hvor der ingen
voksensvømning er.
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3. Nyt fra styregruppen

4. Nyt fra Aqua Camp

5. Nyt fra formanden

6. Forslag fra trænere

Opfølgning på Luccas og
afkrydsning

Alt er gennemgået indtil 1
april. 2 kvartal gennemgås

Kontortid og/eller telefontid. Vi har
tidligere haft kontortider fysisk,
hvor svømmeskolelederen har været
i idræt c. Jeg synes vi skal vende,
om vi skal gå tilbage til dette.

Denne jobbeskrivelse skal
vendes med den kommende
ledelse i svømmeskolen

Sommerfest for de ansatte: Har
været et ønske. Noget lignende
vores påskefrokost

2 årlige afslutnings
arrangementer skal fortsat
afholdes. /kan kombineres
med en opstartsfest.

Status på arbejdsområder,
stævnekalender og den
igangværende udarbejdelse af en
samværspolitik til svømmere og
forældre.
Der er fundet frivillige
hjælpetrænere fra K-afdelingen til
Aqua Camp. Sofie lukker forældre
forældreafstemning med forældre og
børn og sender fordeling af
arbejdsdage ud.
• Hvad rør sig i Forretnings
udvalget
• Nyt fra Formands møder
Midt/øst jyske
svømmeklubber
• 18. september Event

Ken, udarbejder også en til
svømmeskolen

Løntillæg for morgentimer

Køb af boomblaster.

7. Fordeling af
arbejdsopgaver

Kommende opgaver som skal
fordeles: Bestilling af trøjer, bank,
e-boks, flyers design, bestilling og
koordinering, korrekturlæsning af
flyer, korrekturlæsning af
conventus hold oprettelse, aqua
camp bestillinger, hold

Ida indkalder til Aqua Camp
møde hvor de frivillige
inviteres, og introduceres til
Aqua camps dagene.

Kort orientering om de
planlagte aktiviteter
Tilbagemelding om andre
klubbers tiltag for drift af
svømmeskolen og frivillige
Orientering om vores engagent
og forventning til bidragelse.
Der gives ikke tillæg med
begrundelse at vi har mange
timer der kunne give tillæg, og
vi valgte i januar at give
timelønnen et skub op, og
tilbyde yderligere uddannelse
som efter gennemført giver
mere i timelønnen.
Der må købes højtaler/boom
blaster, der arbejdes på at
finde et sted den kan låses
inde.
Aftale:
Henrik, e-boks og bank samt
aflåsning af personfølsomme
oplysninger på trænere som vi
har. + boom blaster til at låse
inde.
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godkendelser/m. trænere,
referent. (tur skift)

Carl Emil, opretter Conventus
hol, sæsonplan med Noelia.
Sofie og Noelia, korrektur
læsning af flyers og hold
oprettelser.
Sofie og Ken ruter til flyers
uddelinger.
Noelia, Aqua camp
bestillinger, hold godkendelse,
flyers design og bestilling.

8. Sommerafslutning for
bestyrelse og frivillige

9. Mødekalender for E22
10. Evt.

Bestyrelsen finder mulig dag, og
hvis umuligt, aftales dag til jul.

Bestyrelsen mødes 14/9, 26/10, 7/12
Status for medlemstal 1. halvår

Trøjer, på hold indtil der
kommer et bedre flow i
levering fra fabrikanterne igen.
Kent sender liste med
Skovbakken Svømnings
”helte” som skal fejres for den
store indsat i løbet af året.
Skal der ”føl” på de frivilliges
arbejde?
Alle møder afholdes fra 17-19
Liste trækkes af Marlene, husk
at hun skal informeres herom.

Der skal trækkes budget for 1.
halvår til næste gang.

Henrik og Marlen trækker
denne inden næste møde.

Havde tidligere ansat Joanna,
computer og tlf? Hvor er disse?

Abonnement skal opsiges for
telefoni og der skal findes pc
og telefoni.

NemID skal findes, Birgitte og Kim
skal kontaktes for dette.

Noelia kontakter den tidligere
bestyrelse.

Noelia udsender dagsorden og
booker lokale, indkomne
forslag skal ske senest
Referat går skiftevis på tur.

