
Bestyrelsesmøde, 11. februar 2013.   

 

Deltager: Lene, Jytte, Bjarne og Anne. 

Besøg af Tina Rossen. 

 

Referent: Anne Stange. 

 

 

 

Jytte og Tina at siddet og lavet en flot hjemmeside – og den blev godkendt. 

Vi vil lave visitkort, som vi vil uddele til alle medlemmer, hvor vores adresse til hjemmesiden skal 

stå på. 

 

Vores logo: er vores svømmer ved at være for gammel? – nej vi beholder ham som logo, ind til vi 

finder en anden sjov figur. 

 

Friluftsbadet: 

Vi kontakter Majbritt, om hun kan skaffe en træner, og hvis hun kan det, vil vi i bestyrelsen støtte 

op om det fra den 21. maj og frem til sommerferien. Og hvis hun ikke kan. Vil vi vente og se tiden 

an. 

Hvis det bliver til noget, vil alle medlemmer få besked om sommer tilbud i svømmebadet. 1 time pr. 

uge og vi kan tilbyde det i 6 gange svømning. 

Priser: 

Familie  200 kr. 

Børn       70 kr. 

Voksne  100 kr. 

Hvis vi kan få badet til samme pris som til Arrild. 

 

Hjælpetræner: 

Anne vil kontakte Agerskov Ungdomsskole ang. hjælpetræner. Og hvis vi kan få en seddel op der 

ude, vil Jytte lave en seddel. 

 

Jytte vil kontakte DGI med de nye adresse på os medlemmer, så vi kan få post samt mails tilbud på 

aktiviteter fra dem. Samt svømmeunion ang. et møde. 

 

På næste bestyrelse skal vi aftale spabads pris. 

 

Ny sæson: 

Man skal starte vildbasser med at svømme 200 m i det store bassin, for at være vi er sikkert på at de 

kan svømme – og kun dem der kan svømme de 200 m – må være i det store bassin. 

 

Bjarne får lavet et gavekort, som tak for hjælp med at sætte hjemmesiden op. 

 

Jimmy vil gerne på kursus, fordi han gerne vil undervise. 

Vi vil spørg Jørgen om han har lyst til at træne fast. 

 

 

 


