Referat fra k-udvalget 5.9.17
1. klubmesterskaber
a. Stævne, der er nu tilmeldt officials så stævnet kan afholdes.
Louise har nåle der skal udleveres.
Trænerne skal udlevere, det uddelegere Jan.
Klubmesterskaberne ligger ikke godt i september, så det skal evalueres. Det er derfor sådan, at
bedste kammerat bliver valgt ud fra sidste års hold.
b. fest
Alle opgaver er på plads, endeligt antal er 210 pers.
Åbent på gym. Fra. Kl. 15.30, maden må gerne komme kl. 17.30
Bordplanlægningen laves af Karina.

2. indkøb af nye plaststole – de gamle er ”færdige”.
Der skal bruges 22 stole, gerne til levering. Per tjekker stole hos Jysk, som evt. bestilles på nettet.

3. Deltagelse af cheftræner til k-udvalgsmøderne?
Når Per har morgentræning onsdag, vil og kan han deltage i k-udvalgsmøderne.

4. Planlægning af stævner med overnatning/bestilling m.m.
Rart for forældre, at vide hvornår man evt. forventes at deltage som official mm.
På forældremøde er det vigtigt, at få italesat, at forældrene gerne vil hjælpe og gerne vil vide ting i
god tid.

5. Status på forældremøder
Talentholdsmøde – fint forældremøde, men for få forældre møder op. (Både delfin- og
talenthold.) Ca. ½-delen møder op, både til møder og når der er brug for opbakning.
Klubben vil prøve at være i bedre personlig kontakt med forældrene.
Ved forældrene hvad det vil sige at være med i k-afdelingen?
Svært at orientere når forældrene ikke møder op.
Måske er tidspunktet for forældremøde dårligt planlagt i forhold til alle andre møder
forældrene skal til. Bedre at prøve at lægge det i uge 44.
Årgang 1 der møder alle forældre op.

6. Status på hold
Junior/senior Per er kommet godt i gang, - han skal i gang med målsætningssamtaler.
Per er både til træning og styrketræning, eller kommer Søren.
Årgang 1
Der er kommet mange nye svømmere. Der er også komme nye svømmere fra Haslev.
De ældste fra holdet, kan evt. lave noget sammen med junior/senior.

Årgang 2

Fire ”gamle” piger, kan føle sig lidt udsat, pga. stor udskiftning på holdet.

Delfin og talent: Svømmere der er stoppet uden dialog.
Rokade på holdene, har gjort, at klubben har bedt nogle svømmere stoppe. For sent, at det først sker
lige inden sommerferien. (Gerne slut maj næste år).
Ny struktur skulle gerne betyde, at alderen på holdene er mere lig.

7. Evt.
Stævne- og aktivitetskalender, skal vi huske at få forbi k-udvalget inden den udgives, så der evt. kan
planlægges internt også. Møde hvor holdledere også deltager.
Invitation af holdledere til k-udvalgsmøde sammen med trænerne, gerne i september/oktober og
januar.
Efterårstræningslejren i Sakskøbing i uge 42.
Træningslejr i uge 7 og 8. Per ser på det!
Det kunne måske var smart, at starte svømmesæson forskud af skolestart. (Steen tager med til
forældremøde).

