Referat K-udvalget onsdag den 8. februar kl. 18.00
1. trænersituationen (Jan)
a. Stig er opsagt pr. 1. februar og er fritstillet.
Søren, Kenneth, Sabrina og Jan dækker træningen.
Søren har haft samtaler med svømmerne, i forhold til deres mål.
Træningslejr for junior/senior, i uge 7 og 8, hvor Kenneth er med.
Søren kan deltage til DM til sommer.
Stig sagde farvel til svømmerne tirsdag den 7. februar.

Strategier er at der skal laves et stillingsopslag. Det er allerede ude i svømmeDanmark, og der har været henvendelser allerede.
Profil skal tage mere ansvar for hele k-afdelingen, at der er en rød tråd gennem
holdene.
Jan begynder på stillingsprofil i løbet af næste uge.
2. DÅM. Evaluering, svømmere og forældre skal have bedre orientering vedr. kåring i
gruppe 2. Fokus på alsidighed hos svømmerne. På langbane til sommer, vil der være
medaljer i alle løb.
Svømmerne skal bo sammen, når man er til stævne sammen.
Gode resultater i Odense, høj personlig rekordprocent og medaljer.
Gruppe to havde 50 procents pr, som godt kan være bedre.
En motivationsfaktor kunne være, at få en fælles trøje, f.eks. samme hættetrøje
hvert år.

3. Fællesmøde for holdledere afholdes den 28.2 kl. 18.30. Tovholder Kenneth.
Der skal snart laves indkaldes til møde, så holdlederne er informeret.

4. Køge open to bliver ikke til noget, da vi ikke får svømmeland. Måske i 2018.

Måske kunne svømmerne deltage i et stævne i Solrød i stedet for.
Så mangler der et afslutningsstævne, hvor forældrene også kan mødes med hinanden.
F.eks. den 17 juni. Vi arrangerer gerne.

5. Strategi for KSK. (Lavet i 2015). Snak i bestyrelsen i forhold til ny strategi efter
sommerferien, gerne med ny træner.
Dansk svømmeunion har genoptaget ideen om, at klubber er talentudviklingscentre,
KSK vil gerne være talentudviklingscenter for det sydlige Sjælland. Der sendes en
ansøgning i marts. Jan håber at få opgaven, hvor der så kan laves fælles en gang
imellem for årgangs talenter.
Det kunne åbne for, at svømmere f.eks. flyttede til KSK.

6. Kommunikation i KSK. Jan vil gerne lægge referaterne ud.
Og tager et billede af k-udvalgsmedlemmerne, som lægges ud.

7. 2. torsdag i marts kl. 17.30-19.30. Jan sørger for noget at spise.

8. Generalforsamling d. 20 marts. Kl. 19.00
Bestyrelsen vil gerne have flere deltagere, - vi må meget gerne komme og hjælpe
andre forældre til at deltage, ved at fortælle dem om generalforsamlingen.
Det er ikke sådan, at man bliver sat på poster, bare fordi man møder op.
For at have stemmeret skal man betale sit passive medlemskab. Det findes i
mentoclub.

Evt. Trænerne vil gerne have dagsorden og referat.
EM-billetter bestiller Jan.

