Referat fra k-udvalgsmøde onsdag den 7.9.16
Vi holder K-udvalgsmøde i morgen onsdag kl. 19 i klubhuset (minus trænere)
Punkter til mødet kan rundsendes ellers har jeg flg.:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Opstart på sæson
Forældremøder
Stævner 8/10 (tilbygning)
Træningslejre
Festuge
Køge Open
Økonomi

1. Opstart på sæson v. Jan





K-hold har haft træning i Køge svømmeland.
Herfølge åbnede ikke mandag som forventet, da teknikken ikke virkede.
Herfølge er dog åbent nu, og har været det siden tirsdag morgen.
Kenneth er kommet godt i gang, har fået til opgave at sige til Jan, hvis der er noget der
undrer ham.

2. Forældremøder





Der har været forældremøder på alle hold.
Positiv møder, hvor der har været stort fremmøde.
Kladde til forældrehåndbog ligger fortsat ufærdigt.
På årgang 1. er der mange forældre der er modul 2 uddannede.

3. stævner



Hjemmestævne, trænerne skal få lavet en seddel og sendt information ud.
Ringsted Cup er på plads, der er fundet officials som det første, det har fungeret godt.

4. Træningslejre





Hobro i efterårsferien for junior/senior
Påsketræningslejr for årgang 2
Tenerife i uge 7 + 8 for junior/senior
Årgang 1 La Santa i april/maj

5. Festugen



Omsætningsrekord er hvad vi ved.
Ris/ros sendes til udvalget.

6. Køge open







Planlægningen er så små gået i gang.
Der er andre klubber, der har lagt stævner samme dato eller lige optil, så måske bliver det
svært at få nok tilmeldinger.
Teltet skal lægges længere ude, så der kan være sluser til begge døre.
Hvis en permanent bygningsløsning kan nås, vil det være det optimale.
Ide om at det lille bassin kan overdækkes, kunne giv mere plads.
Nøgleposter skal besættes af personer, der bliver tovholdere.







Gerne en nøgleperson, der kan skaffe præmiegaver.
Officials bespisning i Herfølge kunne være i det lille mødelokale.
Speakertjans i Køge, skal besættes af en ny.
Stævneledertjans i Køge Anders, plus en ny.
Stævneleder i Herfølge, Lone, plus en ekstra.

7. økonomi


Budgettet holder, dog er alle kontingenter ikke i hus, måske pga. rygter om renoveringen.

Evt.





Jakob Siger Holm er taget på efterskole.
Benjamin snakker med Gert Ottesen.
Ny svømmer på a-hold: Mads Emil årgang 99
Første onsdag i måneden er fast mødedag kl. 19-21

