Referat fra K-udvalgsmøde den 1.6.16
1.

Klubmesterskaber
a.

Status på
i.

Stævne

Nyt sekretariat, men der er lavet et program, så det skulle til at have med at
gøre. Louise Eskildsen er i hallen.
Hallen er åben til 18 fredag og 16 lørdag.
1. Officials: lidt få, så officials forplejning bliver lidt
selvbetjenings-agtigt.
2.

opsætning: tjek

3.

forplejning: tjek

ii.

Fest

1.

hjælpere 3 pers. Lige i underkanten til bordopsætning

2.

mad, tjek

3.

tidsplan, kl. 18.00

4. lotteri, 5 kr. pr. stk 5 for 20 kr. max 5 pr. person i første
omgang. Husk mobilpay og swipp
5. Uddelinger. Pokaler er til eje, - vandrepokalerne står i
klubhuset.

Steen har flg. til klubmesterskaber: Tidspunkt for klubmesterskab
Afholdelse primo juni giver problemer med at skaffe forældrehjælp (officials). Tidspunktet primo juni
falder sammen udendørsarrangementer og fester mm. Det bør drøftes om klubmesterskabet ikke skal
afholdes lidt tidligere på foråret.
Trænerne må finde det rigtige tidspunkt for stævnet.
Andre svømmeformer er for at anerkende motorik og andre skills.

2.

Stævneplan

Steen har flg.: Hvornår SKAL stævneplanen foreligge, så forældre har mulighed for at planlægge
efter denne. Det bør ligeledes overvejes om stævneplanen for de forskellige hold skal være
tilgængelig på vor hjemmeside.
På forkant med en efterårsplan så forældre kan planlægge deres tid med deres børn.
Opfordring til at komme med planen så hurtigt som muligt.
Gerne rullende plan.

3.

Klubaftale til tøj

Steen har flg.: Svømmespecialisten har nævnt til flere forældre fra KSK, at de er meget interesseret i
at indgå en klubaftale med KSK. Bør der tages kontakt til Svømmespecialisten for at drøfte, hvilke
rabatter en sådan aftale vil give samt hvilke andre forhold en sådan aftale kan omfatte.
Der søges efter forhandlere, som vil give gode rabatter. Klub T-shirt og shorts, som købes som
klubtøj.
4.

Info om ny træner og trænersituationen generelt efter ferien

Der er lavet aftale med ny træner. Årgang 1 og talenthold.
Kontrakten er underskrevet.

5.

Møde efter sommerferien

31. august kl. 19.00

6.

Evt.

Træningstid i Køge svømmeland, koster 37.000 kr. som ikke kan gives tilskud til. (Jan er i dialog med
kulturudvalget).
Festugen er hjemme, der er 7 i planlægningsgruppen.
Drenge der skal på efterskole, - træner i Nakskov svømmeklub, og skal melde sig ind i Nakskov. Men
deres licens bliver i Køge.

