Referat fra k-udvalgsmøde 12.10.17

1. Billetter til EKM er bestilt og alle vil kunne sidde sammen, man kan evt. bytte indbyrdes.

2. Klubtøj, der er kommet noget til trænerne, men ikke til alle, efter sigende skulle tøjet til de yngste
være i restordre.
Der bestilles trøjer til holdlederne.
3. Træning i julen: Der skal meldes ud hvornår træningen ligger i ferierne i god tid (rimeligt 6 uger før).

4. Et årshjul til hele klubben, hvor alle kan se hvad der foregår i hele klubben. Kunne ligge sammen
med stævnekalenderen, så det bliver en stævne- og aktivitetskalender. Jan vil gerne oprette en
sådan kalender i google.
5. Organisering af k-udvalg: Per (træner) vil gerne deltage, - møderne skal ligge 3. tirsdag i måneden.
Jan har et dokument, hvor vi kan se opgaver i k-udvalget, som videresendes af Jan til næste gang.
Vi begynder at lægge dokumenter i Google drev, Jan opretter en mappe.
Vi skal finde et par medlemmer mere til k-udvalget, som evt. kan findes til Køge Open.
Forslag til, at der oprettes en formandspost i k-udvalget, som f.eks. tager ansvaret for dagsorden.
6. Oprykning: til info, der er kommet nye svømmere både på talent og delfin, - hentet fra
svømmeskolen.
Man kan evt. lave audition i forhold, at komme en bestemt dag, for at vise, at man gerne vil rykke
op på et svømmehold.
7. Prisniveau på træningslejr er blevet diskuteret på sociale medier. Hvis man har økonomiske
problemer, kan man altid komme til klubben og søge tilskud.

8. Næste møde skal holdlederne inviteres, - dato er tirsdag den 28. november kl. 18.00-20.00
Det er trænerne, der indkalder holdlederne til mødet, Jan giver besked til trænerne.
Forventningerne til holdlederne skal differentieres, gerne med en håndbog. Karina finder en
udgave på nettet, vi kan lade os inspirere af.
Jan laver et forslag til en dagsorden, med ca. 30 minutters samlet snak inden trænerne går ud med
deres holdledere.
9. Køge open anmeldelsesfrist den 13. okt. Der er mange tilmeldt i Køge, ikke så mange
forhåndstilmeldinger i Herfølge, uanset bliver stævnet afholdt.
Opgaver lægges i deltaplan.

Maden komme fra Arken. Der skal ikke laves mad, højst snittes lidt salat.
Masters svømmere hjælper til, så vi kan hjælpe dem til deres stævne i januar.
Sponsor til Køge open, pengene som kan bruges til præmier.
Heatpræmier er kun i Herfølge.

10.
DMH vi rykkede op i 1. division. Det var en positiv oplevelse, som gjorde holdet stærkere sammen.
Social og sportslig succes.
Evt.
11. DJM x 3 officials. Jeannet er holdleder (Karina). 2. nov.
12. DMK x 1 officials. Torsdag, fredag, lørdag og søndag. (Spørge Anders Hauge). Tjekker med Per om
der skal være holdleder.
13. Indkøb af banner med Køge svømmeklub. Jan tjekker evt. også flag.
14. Hvis der meldes stævner ud til de ”små” hold, skal de afholdes.
15. Evaluering af klubmesterskab og fest. Dejlig mad og god servering. Hvornår skal klubmesterskabet
ligge, ligger bedst som sæsonopstart. Trænerne vil gerne lave om på løbsprogrammet. Nåle kan
deles ud til sommerfest. Evt. gang i tombola igen.
16. Emner til folk der kan være stævneledere.
17. Hjemmestævne den 9. december.

