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Skovbakken Svømning 

Dagsorden onsdag den 27 september. Kl. 16.30 -18.30 i Skovbakkens F-lokaler 
 

  
 
 

 

 
E: 

Skovbakkensvmning@gmail.com 

Bestyrelsesmøde i Skovbakken 

Svømning den 27. klokken 17-19. 

Mødet afholdt i F-lokalerne. 

 

Mødedeltagere Noelia Paulmann, Kent Klitsgaard, 

Sofie Solgaard og Martin Hansen 

(Repræsentant fra svømmeskolen 

18.00-18.30). 

Ingen afbud. 

1. Dagsorden Valg af referent + Status fra sidst 

      - årshjul 

- trøjer 

- træner dage 

- sponsorstævne 

Sofie skriver referat fra mødet. 

Sponsorstævne for 

konkurrenceafdelingen skal 

der afsættes en dato til i forår 

2023, hvis dette er muligt. 

Sponsorere er klar til stævnet. 

Kent er ansvarlig. 

 

Trøjer er på vej. Medarbejdere 

kan få udleveret trøjer når de 

ankommer til klubben. Noelia 

er ansvarlig. 

 

Træner dage er ved at blive 

planlagt. Der forventes et 

julearrangement for trænere og 

hjælpetrænere. Sofie er 

ansvarlig, planlægges med 

Martin på sidelinjen. 

 

Årshjulet følges nøje og 

aktiviteter og opgaver udføres 

jf. årshjul. 

 

 

 

 

 

2.   Nyt fra styregruppen Træningslejre er på plads til 

K1 og K2. Danske mesterskab 

for K1. Medaljehåb er i sigte. 

Forældre kan fremover få en 

større inddragelse i K-

afdelingen. Inddragelsen af 

forældre er et ønske fra begge 

parter (træner og forældre). 

Dette skal være med til, at 

gavne helheden. 

3.   Nyt fra formanden FU og hovedbestyrelsen har 

sammen besluttet, at afholde 
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- bestyrelsespost i Vejlby Risskov 

hallen 

- Møde den 18/9 IK Skovbakken 

- Fredagsbar 

- Kasserer rollen/Birgitte (evt. spørg 

til Martin) 

arrangementer for alle 

medarbejdere på tværs af 

sportsgrene. Disse skal 

afholdes et par gange om året. 

Første arrangement er d.28/10.  

 

Der skal findes et nyt 

bestyrelsesmedlem til Vejlby 

Risskov Hallen.  

 

Der blev afholdt et møde 

d.18/9 omkring IK 

Skovbakkens nuværende 

vedtægter. På mødet blev det 

besluttet, at disse skal fornyes. 

Beslutninger om nye 

vedtægter sker ved 

hovedbestyrelsesmøde d.8/11. 

 

Kasserer rollen er forsat 

ubesat. Der arbejdes på at 

finde en ny til rollen. 

 

4.  Nyt fra Sofie:  

 - Status på sæson opstart 

- Mangler klubben roller 

arbejdsfordelinger? 

- Vorrevang medhjælpere/løn status 

- Fondspenge til junior stævne 

- Tilmelding til KSS 

Sæsonstartet er startet god ud. 

Få mangler, meget positivt. 

 

Der mangler ekstra trænere i 

klubben, de er i gang med at 

blive besat. 

 

Dansk svømmeunion har valgt 

at støtte op om et junior 

stævne i december. Der 

doneres 8.500 kr. til dette 

stævne fra Dansk 

svømmeunion. 

 

KSS er åben og der mulige 

tilmedlinger på 3-9 svømmere. 

5.   Nyt fra svømmeskolen, Martin 

- Nemid Birgitte? 

- Aqua Camp uge 42 

- Fun dag? 

- Kompensations dage 

vorrevang 

- Booking F-Lokaler  til 

landopvarmning 

- andet? 

Der arbejdes på at få udleveret 

Nemid. 

 

Aqua Camp uge 42 er stablet 

på benene. Der afventes flere 

tilmeldinger. 

 

Om torsdagen i et bestemt 

tidsrum, kan man som 

vorrevang medlemmer få 

kompensation for tabte 

svømme tider under 

renovering. Der kommer 

yderligere oplysninger ud til 

medlemmerne.  
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Booking af F-lokaler aftaler 

Martin og Noelia nærmere om. 

6.   Mødedatoer - cleare med Martin 

 

Der sendes en mail ud med 

nye mødedatoer. 

7.  Eventuelt  

8.    

9.    

 
 


