Dagsorden for og referat af bestyrelsesmødet i
H2Odense
Tirsdag den 9. april 2019 kl. 17.00 – 20.00
Klubhuset, Stadionvej 50 A
Referent: Lars Stahl
Afbud: Lærke, Christina
Følgende punkter skal behandles:
1. Valg af referent.
2. Fordeling af ansvarsområder.
Forslag: Vi holder fast i dem vi har og Kirsten overtager masters efter Kirsten.
Ændringer i forhold til noterne nederst i dagsordenen:
Lærke og Kirsten deler Kunstsvømning
Klaus A. afgiver svømmeskole til Brian efter aftale med Brian hurtigst muligt efter 1. maj
Anders tilføjes ansvar samarbejde med eksterne i samarbejde med Klaus A.
Jane tilføjes tilføjes ansvar samarbejde med eksterne
Hvad gør vi med bro til bro?
Klaus A. kontakter FREMs livreddergruppe med henblik på, om de kan overtage projektet i år,
alternativt kontakter Klaus A. den ansvarlige i unionen med henblik på at udsætte vores ansvar for
det til evt. 2020

3. Sammenlægning med Frem.
Forslag til sammenlægningsudvalg: Anders, Jane og Klaus A, da de har erfaringen fra
sammenlægningen af OSK og OSLF. Derudover skal der vælges en fjerde person.
Lærke bliver den fjerde person i sammenlægningsudvalget.

4. Ansættelse af kontorhjælp i efteråret
Trænerkoordinatoren vil også blive involveret i sammenlægningsarbejdet og hun skal derfor have
kontorhjælp. Formanden har et forslag.
Vi afventer behovet til efter 1. maj, når Brian er tiltrådt.

5. Tilmelding til Dansk Svømmeunions Generalforsamling den 26. - 27. April
2019.
Hvem vil med. Vi tilmelder med det samme.
Klaus A., Jane og Anders deltager fra bestyrelsen + evt. Lærke?

6. Teknikholdenes træningsweekend.
Teknikholdene skal have træningsweekend. Forslag: Klubben betaler omkostningerne.
Godkendt

7. Eventuelt
Intet

Med venlig hilsen
Klaus A.

Bestyrelsesmedlemmer og deres ansvarsområder:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Klaus A:
Jane:
Christina:
Kirsten:
Anja:
Lærke:
Lars:
Klaus F:
Anders:

Formand, svømmeskole, kunstsvømning, samarbejde med eksterne.
Næstformand, stævnesekretariatsansvarlig.
Kasserer.
Masters.
Kommunikation.
Kommunikation, kunstsvømning.
Kommunikation, stævneledelse
Konkurrenceafdelingen.
Vandpolo

