Svømmeklubben SHS-Stevns.

Beslutnings referat
Bestyrelsesmøde i SHS-Stevns d. 7/1-2019
Tilstede:
Formand: Susanne Haunsvig, susanne@haunsvig.dk
Sekretær: Charlotte Christensen, charlotte@skumbanan.dk Tlf:
27144868
Næstformand: Morten Jakobsen M-ja@live.dk
Tlf:
42180354
Kasserer: Inger Petersen, elisabethsvej6@gmail.com
Tlf:30511325
Medlem : Thomas Hansen, thin@live.dk
Tlf:
Suppleant:Jess Bang From jbf@fromagro.dk
Tlf:40404117
Fraværende:
Thomas og Jess.
Opfølgning på referat fra sidste møde
-Trænemøde i december gik rigtig godt, store roser til instruktøren.
-Juleafslutning : Det gik fint. Til næste år ønsker vi at prøve et andet koncept.
-Julestævne : til næste år skal der være lidt mere jul over det.
-Gæt din tid; det er sjovt.
Nyt fra formanden: Susanne
Årshjul:
Susanne skriver datoerne for bestyrelsesmøde i kalenderen.
Charlotte skriver klubmesterskab og hjælpetræner kursus og instruktør
kursus i kalender.
Trænerkursus omkring livredning. Susanne kontakter svøm for dato i
marts.
Kontingent opkræves til feb.
Aftale med ungdomsskole holdes møde og der skrives under.
Træningslejr, det arrangerer Lars Ole.
Planlægning af 20 års jubilæums lagkage stævne i juni (Charlotte,
Morten og Vibeke. Vi spørger Lars Ole.)
Nyt fra diverse udvalg :
Økonomiudvalg v/formand:
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Formand,
næstformand og

Side 1

Charlotte Søltoft Christensen

Svømmeklubben SHS-Stevns.
Tilskud er givet fra kommunen er givet.
Regnskabsmøde bliver afholdt i januar.
Man skal have kortet for at handle.

kassere.

Pr/hjemmeside udvalg :

Susanne, Tine,
Lars Ole, Julie.

Vi skal huske at give kommunen om hvordan bestyrelsen ser ud efter
generalforsamling.
Hjemmeside bliver opdateret efter tirsdag.
Julie bliver spurgt om hun vil tage nye træner billeder.
Trænerudvalg :

Morten, Tine , Lars
Ole, Mette (evt ung
træner)

K-udvalg :
T-shirt til k-holdet.
Nye badehætter bliver bestilt (Morten)

Morten, Vibeke,
Susanne, Lars Ole

Hvad er der på årshjulet nu og hvad skal vi have styr på ?

Eventuelt:
Morten tjekker efter hvor mange ure vi skal købe. Vibeke bestiller.
Vi rydder op i kælderen
Morten snakker med Tine om hvad vi mangler, plader osv.
Punkter til næste møde. Oprydning i kælderen 18.30-19.00. Gamle ting skal
smides ud og det resterende i kasser.
Årshjulet
Eventudvalg.
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Charlotte Søltoft Christensen

Svømmeklubben SHS-Stevns.
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Charlotte Søltoft Christensen

