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E: 

Skovbakkensvmning@gmail.com 

Bestyrelsesmøde i Skovbakken 

Svømning den 30. august klokken 

17-19. Mødet afholdt i F-lokalerne. 

 

Mødedeltagere Tilstede, Kent, Sofie og Noelia  Ingen afbud 

1. Status siden sidst   

2. Kort nyt fra 

svømmeskolen 

Enkelte medlemmer har ønsket 

kompensation for mistede 

svømmedage grundet forsinket 

åbning af svømmehal i forbindelse 

med efterårssæsonen 2022. V 

 

Vi yder ikke økonomisk 

kompensation i dette eller 

lignende tilfælde, men kan – 

hvis det tids- og 

trænermæssigt kan passe ind i 

kalenderen – yder 

erstatningstimer. Kan 

overvejes hvorvidt dette bør 

fremgå af vores 

tilmeldingsprocedure? 

3. Nyt fra styregruppen Referat fra møde i Styregruppen for 

AAS er vedlagt til orientering. 

Enkelte 

personfølsomme oplysninger er 

fjernet fra det oprindelige referat. 

AAAS3 + AAS2 

træningslejre, information om 

disse.  

 

Der er søgt og fået tilskud til 

en hjælpetræner på AAS2 

 

Der gennemgåes by 

mesterskaber og årshjul for 

stævne aktiviteter. 

 

Der er fundet tøjpakker som 

kan bestilles når disse er klar.   

 

 

4. Status på uddeling af 

flyers 

Flyers er uddelt for efterårssæsonen 

2022. Ikke alle medlemmer har 

hentet flyers og uddelt.  

Hvorvidt flyers forsat skal 

være en del 

af Skovbakken Svømnings 

markedsføring besluttes af 

bestyrelsen efteråret 2022. 

5. Udbetaling til tidligere 

ansat 

Det evalueres i henhold til 

kontrakt og der kan findes 

bagudrettet kompensation 

. Afgørelse ikke truffet 

6. Aktiviteter/Årshjul Årshjulet godkendt. Tilpasses 

løbende med aktiviteter. 

Årshjulet tilpasses efter 

svømmeskolelederens 

opgaver.  

7. Uniformer/trænertrøjer Noelia går videre med dette punkt Der er bestilt tilbud, og sat i 

gang med indhentning af 

størrelse blandt de ansatte 
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8. Aktivitetsdage for 

medarbejdere 

Sofie er tovholder på dette og 

involvere Noelia og Kent, når det 

findes nødvendigt. 

Der tages udgangspunkt i vedlagte 

liste for årshjul/aktivitetsdage. 

Hvorvidt der skal ydes løn eller 

andet i forbindelse med 

medarbejdernes deltagelse. 

Aktivitetsdage besluttes af 

bestyrelsen. 

9. Kommende møde datoer 27/9 (16.30-18.30), 26/10 (17.00-

19.00), 7/12 (17.00-19.00) 2022. 

Møderne afholdes i Skovbakkens F-

lokaler.  

Møderne afholdes i 

Skovbakkens F-lokaler. 

Herudover afholdes der 

middag den 

11. november 2022 for 

bestyrelsen og frivillige. 

10. Sponsor stævne Ønske om Sponsorstævne for 

Skovbakkens K-afdeling. Et 

sponsorstævne som har 

fokus på både det 

konkurrencemæssige og det sociale.  

 

Kent tager kontakt til (har 

taget kontakt) det seneste 

nedsatte sponsorudvalg for 

deltagelse i 

planlægningsarbejdet. Der 

orienteres nærmere om dette 

på bestyrelsesmødet den 27. 

september 2022. 

11. Evt.  Vi ønsker at sige tak til de frivillige 

for årets indsats. 

 

Derfor inviterer vi til 

middag den 11. november 

2022 på en restaurant i Århus. 

Foruden bestyrelsen og 

svømmeskolelederen inviteres 

Sponsorudvalg og 

Konkurrenceudvalg samt 

særligt 

 
 


