Dagsorden til K-udvalgsmøde
1.

Sommerstævne d. 17.
a.

Status

2.

Dialog med forældre – hvordan får vi kontakt?

3.

Modul 1 & 2 kursus

4.

Træning 50m næste sæson

5.

Praktik i forbindelse med udestævner.
a.

Kørsel

b.

Holdledere

c.

Kantmad

6.

Infofolder

7.

Beskeder fra nogle trænere/holdledere kommer sent. Forslag om, at der kommer besked ud
senest X antal dage før.

8.

Planlægning af ferietræning ud i god tid. Tidsfrist eller?

Evt.

Referat fra k-udvalgsmøde den 29.5.17
1. Sommerstævne d. 17.
Vi beder trænerne om at huske svømmerne på tilmelding.
Hanne skal spørges om vi evt. kan låne skolen ved regn.
Karina bestiller borde, stole og grill til 200 personer, samt is og kul.

2. dialog, - hvordan får vi kontakt?
På talent og delfin vil der også blive udleveret kopi af opslag, der bliver lagt ud på mail.
Til forældremødet skal der være krav, om at der er en forældre fra hvert barn repræsenteret.
I næste sæson, skal tingene være planlagt og præsenteret på forældremøde.
Til mesterskaber og overnatning i Jylland er det måske en god idé, at man mødes i
forældrekredsen og fordele i stedet for, at man tilmelder sig selv. Der skal gerne være
gennemgående forældre i løbet af forløbet, så der ikke er mange, der skal køre frem og tilbage.

3. Modul 1 og 2: I start af nye sæson vil der blive oprettet begge kurser, så man kan nå begge
kurser med en måneds mellemrum.

4. Træning 50m, næste sæson. Brug af langbanetræning er op til træneren, som lægger træningen
på langbane efter nytår, hvor langbanesæsonen er startet op. Det er dog sådan, at klubben ikke
længere får tilskud fra Køge kommune. Hvorfor denne træningsform er blevet noget dyre.
5. Praktik i forbindelse udestævner.
a. Kørsel: Vi skal lave fælleskørsel!
Der gives kun kørepenge, hvis der er svømmere i bilen.
Det er meget tid at bruge i administrationen på, at få folk til at tilmelde sig f.eks. kørsel.
b. Holdleder: Der mangler holdledere på årgang 1.
Holdledermøderne skal være med trænere, hvor der først er generelt og efterfølgende møde
mellem trænere og holdledere. Trænerne har tidligere været ansvarlige for, at få besat
holdledertjansen. Gerne 3 holdledere pr. hold. Gennem hele sæsonen.
Måske ville det være en idé, at have forældremøde ½-årligt.
c. Kantmad: Der skal aftales hvornår der er kantmad mellem holdleder og træner.

6. infofolder rettes til og Jan sender den til bestyrelsen, hvorefter den er færdig til næste sæson.
Skal sendes ude inden sommerferien.
Folderen skal gennemgås mindst én gang om året.
Mangler noget om holdledere!

7. Beskeder fra trænere og holdledere, - vigtigt at der står besked i mento club om tidspunkter når
man tilmelder sig stævnet.

8. Planlægning af ferietræning i god tid. Tages op på trænemødet og lægges ind i infofolderen. Så
man ved hvornår man har fri og hvornår man skal træne.

