Referat K-udvalgsmøde onsdag d. 3. maj 2017 kl. 19 i klubhuset.
1.

Status på ny cheftræner: Offentliggøres på mandag den 8. maj, til senior og junior.

2.

Status på billetter for EM svømning: Der er stadigvæk mulighed for at få billetterne, som aftalt.

3.

Ishøj svømmehal ang. 50 m. Træning for årg. 1 og senior/junior. Pga. omstændigheder vedr.
deres og vores kalender, er der ikke så mange træningen i Ishøj.
Fremadrettet vil vi satse på mere permanent løsning fra januar-juni.

4.

Uddannelse af ledende tid i forhold til de nye regler ifm. Officiel til mesterskabsstævner.
Modul 4 officials, - udløser at man kan stille med f.eks. en i stedet for to officials.
Det kunne være en fordel at få uddannet flere modul 4 officials.
Opfordring fra unionen i forhold til at officials der sendes til mesterskaber er erfarende.

5.

Information fra trænere og holdledere

o

Informationer generelt omkring stævner og træning/lejre kommer i sidste øjeblik.

o

Træning i ferier skal gives min 6 uger før. Kan ligge som information i forbindelse
beskrivelserne af holdene.

o

Det kan være problematisk for forældre der arbejder, at deres barn skal svømme tidligere
på dagen i ferierne.

o

Årshjul laves for alle hold inden sæsonstart.

6.

Sommerstævne d. 17.06
o Foreløbig info er udsendt til alle K-hold
o Karina bestiller borde og stole, mm. Laver en form for bordplan. Sender sedlen om plan.

7.

Info folder. Se her https://www.dropbox.com/s/69639k19o9o3vgr/Informationsfolder%2020172018.docx?dl=0

Hvis man har kommentar laves de se de kan ses via Word, inden den 28. maj.

o
o
o
o
8.

Trænere har deadline d. 1. maj
K-udvalg deadline d. 28 . maj
Bestyrelse har deadline d. 18. juni
Udsendes senest d. 30. juni og skal uploades på www.ksk.dk

Delfinholdet og Talentholdet forældrekontakt. De er svære at få i tale - hvad gør vi?
Evt. seddel i hånden til svømmeren, og måske på opslagstavle i mellemgangen.
Evt. sms der lige påminder.
Afprøves til sommerstævnet.

9. Forældreopbakning til stævner med overnatning og bespisning er lav.
Hvad gør vi? Forældrene vil hellere være i hallen som publikum, i stedet for at hjælpe med det
praktiske.
Til første forældremøde skal tjanser deles ud, dem som ikke komme til mødet får tildelt tjanser.
Hvis kommende DM ikke besættes på køkkentjanser o. Lign. vil der blive indkaldt til
forældremøde.
10. En samlet ordning over kørsel til stævner i K-afdelingen. Problem at indsamle kørselspenge, kan
tages på en op på holdledermøde.
11. Evt. Invitation af holdledere til k-udvalgsmøde, - gerne i start og midt på året.
12. Forhandler om at blive svømmeunionens talentudviklingsklub. Udvikling af årgangstalenter i
klubber i nærheden af os. Opgaven i kommende år bliver at lave fællestræning og evt.
forældreuddannelse, i løbet af 3-4 år, skal der bygges mere på.
13. Danske juniormesterskaber i Århus, djm kort. Finde overnatning og bespisning, - til 20-25
personer. Der er ingen juniorholdleder. Jeannet er juniorholdleder. Jan kigger på det!
14. Forslag: Masters holder øst i januar, i Herfølge. Jan foreslår at vi bytter officials, så masters
stiller til Køge open og vi stiller til Øst masters.
15. Klubmesterskaber skal lægges snarest, da det er tænkt, at det ligger i september.
16. Næste møde dag bliver mandag den 29. maj kl. 17.30-20.00, med mad.

