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Herfølgehallen er booket.
Karina sender sidste års barplan til Lotte, hvor der er revideret lidt i tiderne.
Lone skal bestille med scene og lydanlæg, som vi kan bruge.
Mad bestilles af Lone, som jeg modtager en oversigt over hvad der ikke blev spist sidste år, fra Jan.
Lille lotteri med få og gode ting. Som Peter står for, Peter kontakter Lotte, som ved hvor gaverne
er!
Løbsprogram fra sidste år, invitation kommer ud i næste uge.
Jan sørger for pokaler, medaljer og gaver.
Jan sætter årets kammerat i gang.
Louise søger for nåle.
Anders skal vide, at han skal tjekke hvad der skal med til Ølby.

Køge festuge





Der er mange der godt vil være tovholdere. Jesper Eskildsen og Kristian Ryom er primærpersoner.
Ideen er at der kan komme helt nye forældre med i arbejdet.
Festuge udvalg har kontakt med Michael og vi ved besked i næste uge.
I hver pengekasse kan der ligge et billede af de personer der samler penge sammen.

Årgangstræner




Stillingen er slået op, der er kommet omkring 6 ansøgere. 3 virker gode og kan bestride jobbet.
Den 11. maj er der deadline, hvor det besluttes hvem der skal til samtale.
Ansættelse pr. 1.8.16



DJM Jan snakker med Stig, vedr. bemanding i hytten.

DM



DM for senior kommer Karina og laver gerne med til Køge svømmere, men ikke til andre klubber,
der selv skal stille med madlavere.

Danske ÅM er der styr på.
Evt.
1. Renovering af hallen for 3½ mio., indtil første uge i sept.
2. Ansøgning i Køge svømmeland, hvor der kan svømmetrænes i starten af den nye sæson.
3. Jakob Poulsen vil gerne i k-udvalget.
4. Reminder vedr. ok-kort.
5. Sponsoraftaler udløber, så der skal forhandles eller fornyes.

