Referat fra 23.01.18
Velkommen til nyt medlem, Sanne mor til svømmere på delfin og årgang 2.
1. Godkendelse og opfølgning på referat fra d. 17.11.17
a. Steen har snakket med Kenneth vedr. google kalender, vi skal lige
høre hvor den ligger?
b. Junior/senior holdledermøde er endnu ikke afholdt, det skal Karina
nok sørge for.
c. Holdledertrøjer vil Jan gerne prøve at få bestilt.
d. Næste møde afholdes nu hver 4. tirsdag i måneden. Næste møde
er den 27. februar. Kl. 18.30-20.30
2. Budget 2018, orientering ved Jan, budgettet er for hele klubben, hoved indtægt er fra
svømmeskolens kontingenter. I k-afdelingen er det sponsorpenge og arrangements indtægter.
Besparelser kan ske på nedskæringer af aktiviteter. Spørgsmål til stævneplan for junior/senior,
hvorvidt der er det samme antal stævner som tidligere. Hvis der er spørgsmål til sportslige
beslutninger, må man stille dem til trænerne.

3. Hjemmestævne d. 18. marts. Hanne kan være overdommer, junior/senior er til øst, så måske kan
det være lidt svært af skaffe officials. Steen tager aktion på stævnet. Et roligt stævne kan opnås hvis
programmet er lavet inden, så må der opstå huller i programmet, hvis der kommer afbud, - Louise
vil gerne lave programmet. Klubben har fået en ny startmaskine, - med en del fine lyde. Der er
kommet nye startskamler, som kommer fra Royal Arena, kanten skal dog bygges om, før skamlen
kan sætte op, Lars Warm undersøger sagen.
4. Benyttelse af googlekalender, hvor ligger den og hvem skal skrive i denne?

5. Træning på 50 m. bane for junior/seniorholdet, der er afsat penge og Per har booket i Ishøj. Fredag
17-19, tiderne kan ses via ugeplaner.
6. Strategiweekend: Foreningsudvikling ved dansk idrætsforbund. Konsulent som kommer med
oplæg, med fokus på organisation og struktur over 1 aften, 1 hel dag og afsluttende 1 aften.
Deltagelse af udvalgsmedlemmer, trænere og ansatte. En arbejdsform, der foregår ca. hvert 4. år.
7. Sponsorstævne, der har været forældremøder, med rimeligt godt fremmøde, der mangler lige
kontakt til helt nye forældre. Der var svømmere der ikke kom til portrætfotos, da de ikke vidste
hvad det skulle bruges til, - så derfor er der ikke portrætfotos i avisen af individuelle svømmere.
8. Køge Open 2018. Dato d. 23-25/11: som er den bedst mulighed, hvor flest svømmere kan deltage.

9. Nyt fra holdene: Vi mangler trænerne, så der er intet nyt.
a. Per er til møde, synes j/s holdet fungerer godt. Thomas, der er massør tager med på
træningslejr. Der mangler lidt holdlederstruktur på talentholdet.

b. Per og trænerne holder møde tirsdag, hvor der allerede nu snakkes planlægning af næste
svømme-år.

10. Evt. Nye svømmere og forældre på holdet vil blive kaldt til en samtale, så de bliver informeret om
hvad der forventes af dem også som forældre. Problem at mails ikke åbnes, det giver ekstra arbejde
og svømmere risikerer ikke at kunne deltage i aktiviteter.
11.
I.

Sanne fortæller, at det er rigtig godt, hvis andre forældre er ambassadører i forhold til,
hvordan en aktivitet foregår.

II.

Klubben om underskrevet aftale med Dansk Svømmeunion om vi skal være talentcenter
for Syd- og Østsjælland. I alt 8 klubber. Hvert center har fokusområder, klubben har budt
ind på netværk for trænere og bestyrelse. Der skal laves en trivselsundersøgelse, - i
forhold til svømmere. Så der kommer værktøjer til hvordan man bedst arbejder med
svømmere. Spørgeskema i marts, - til svømmere på Per og Kenneths hold. Skal munde ud
i en app, hvor trænerne kan se holdets motivationsfaktor.
Undersøgelsen skal være anonym som udgangspunkt, men man kan melde ind som
svømmer gerne vil have en ”snak”. Køge kommunes idrætsudvalg er blevet forespurgt
om de vil deltage, - der har være positive tilbagemeldinger.

III.

IV.

Talentaudition in- og ekstern, der er tilmeldt 25 svømmere, - forløbet bliver finpudset,
så svømmerne ikke får en træningsmængde, som de ikke kan overkomme. Der lægges
plan for hvordan svømmerne skal modtages på de respektive hold.

V.

Nudister skal klæde om i de rigtige omklædningsrum ml. 18-18.30, efter 18.30 har de
hallen.

VI.

Forslag fra Per, - der er lavet et excel-ark, hvor man kan se hvor mange timer et
forældrepar bruger af frivilligt arbejde, hvis man har en juniorsvømmer. Det skal tages
med på kommende forældremøde, hvor der kan fordeles poster.

VII.

Sanne svarer gerne usikre forældre, dette foregår også på Facebook. Hvis Sanne er i tvivl
om sit svar, så kan hun lige rådfører sig med Jan.

