
Bestyrelsesmøde Skovbakken Svømning 
 

 
Skovbakken Svømning 

Dagsorden tirsdag den 22/11. Kl. 16.45.00 -18.45 i Skovbakkens F-lokaler 
 

  
 
 

 

 
E: 

Skovbakkensvmning@gmail.com 

Bestyrelsesmøde i Skovbakken 

Svømning den 22/11 klokken 

16.45-18.30. Mødet afholdt i F-

lokalerne. 

 

Mødedeltagere Kent, Sofie og Noelia  Afbud, Martin 

1. Dagsorden Godkendt Referat, Noelia 

2. Opfølgning fra sidst 

 

Dato for sponsor stævne, trøjer, 

julefrokost med trænerne, bestilling 

af udstyr, NemID. 

Sponsorstævne forsøges i 

efteråret 2023. Trøjer er 

modtaget. Ca. 100 kr pr træner 

må der købes ind til 

julefrokost for. NemID får 

Noelia, udover Marlene fra 

DGI og der skal bestilles 

udstyr til Idr. C til junior 

afdelingen. 

 

3. Nyt fra formanden (HB, FU, 

K3) 

Kort fortalt om seneste nyt fra HB 

Status på K3 træner. 

 

 

Der skal være samtale med ny 

k3 træner i uge 48. 

4. Nyt fra svømmeskolen 

 

Åbningsdag tilmelding:  

Diplomer bliver uddelt og foretaget 

49 + 50. 

 

Ønsker til nyt udstyr: 

Bedre banetorv 

Tilgængelig 1 hjælps kasse 

Mangler håndvægte på idr. C 

Anlæg 

 

Kursus Aqua fitness 

Hjælpetræner kursus  

 

Vorrevang opstart 

 

Dato for åbner op for ny 

tilmelding: 17/18 nov. Åbner 

den 9/1 2023. Slut den 23/6 

2023.  

 

Næste møde 19/1 23 16-18 

 

Udstyrs ønsker skal med til 

næste møde med 

Idrætshøjskolen, og der i gang 

sættes kursus for Aqua Fitness 

og hjælpetrænere.  

5. Nyt fra Styregruppen + 

medalje aftaler 

Kent kontakter vedr. medaljer 

Trøje indkøb 

Stævner Junior DM 

Kent kontakter Jysk emblem 

og hører vi kan købe andre 

ting end medaljer.  

 

Vi vil igang sætte 

medalesvømning som nyt 

initiativ i Skovbakken  

6. Nyt fra Sofie 

 

Soundbox 

Anlæg – se svømmeskolen.  

Event kordinator /fund raiser 

Sofie undersøger om vi kan få 

nøglen til skabet ved 

svømmehallen, der skal ev evt. 

soundbox kunne stå inde.  



Bestyrelsesmøde Skovbakken Svømning 
 

Kent og Noelia vender tilbage 

med udspil til kontrakt.  

7. Den kommende sæsonplan, 

priser, dato for opstart og luk. 

 

Forslag til sæsonplan er gennemgået 

og godkendt. Se datoer under 

svømmeskolen. 

Ok – priser justeres efter 3/3 år 

uden prisændringer. 

8.  Kontrakter  

 

Sofie kontakter Idr. C/Martin nøgle 

til skab til opbevaring af 

kontrakterNoelia sender 2 kontrakter 

og kent gennemgår dem.  

 

 

Der kommes med nyt udspil til 

kontrakter i december.  

9. Flyers og billedmateriale 

 

Noelia får godkendt  Senest uddeling 6/1 

10. evt.  

 

Næste møde. 19/1 2023 kl 16/-18 

 
 


