782 medlemmer bliver berørt af dette. Ca. Kr800.000 i kontingent.
Løsninger? Hvordan sikrer vi information til medlemmerne? Kommunen har meldt det ud,
nogle medlemmer har set dette.
Andre haller? Der er plads på andre hold i andre haller. Åbn for tilmelding til lignende hold i
andre haller tidligere end normalt. Sørge for god kommunikation til medlemmerne.
Flere svømmere på nogle hold, men også flere trænere for at dække ekstra ind. Dog vil der
nok ikke være job tli alle Højme trænere.
Få overblik over fremmøde på de forskellige hold -> overblik over hvor der er plads.
Kan vi evt. Få tildelt en del af de offentlige åbningstider i enkelte haller.
Der skal stadig være pladsgaranti på hold i andre haller, denne bortfalder ikke for alle, kun for
Højme svømmerne. Dog gøres alt hvad vi kan for at sikre en plads til alle der ønsker det.
Luk evt. ventelisterne til hold i Højme.
Hvis der kommer forespørgsler fra medlemmerne meldes det ud at der arbejdes på en
løsning.
Pernille laver en oversigt over muligheder til næste møde (9-1-2019)
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Rekrutteringsarbejde for nye svømmere: Sætte mere struktur på det. Benytte de halansvarlige til at
scoute, deltagelse for svømmeskolebørn i klubmesterskaber, lave stævner for svømmeskolen.
Holdstørrelser: Tilstræbe at rumme tilkommende svømmere udefra. Ikke umiddelbart afsætte x antal
pladser på holdet til dette.
FynKnowledge:
Udvide arbejdet til noget mindre passivt, da arrangementer indtil nu har været “stillesiddende”
Fælles interne åbne træninger:
Testet i ferieperioder umiddelbart med positiv feedback fra de deltagende svømmere. Disse skal ikke
umiddelbart bruges til at gøre den normale træningsmængde mindre.
Fælles eksterne træninger:
Aktiv partner for trænere og talenter i regionen.
Kontingent landsholdsvømmere:
Bestyrelsen mener ikke at man skal have frit kontingent som landsholdsvømmer. Klubben støtter op
om landsholdsaktiviteter for de enkelte svømmere på anden vis, fx økonomisk i forbindelse med
nogle aktiviteter.
Sponsorer og samarbejdspartnere, oprettelse af kommunikationsteam:
Til at gøre klubben synlig i omverdenen
Trivselsundersøgelse: Der skal arbejdes videre med dette punkt.
Sponsorevent:
Fx få en kendis ind til foredrag og sælg billetter til det.
Individuel mediestrategi:
Klubben er positiv overfor at svømmere kan have individuelle sponsorer.
Kristian retter i strategien for konkurrenceafdelingen og den gennemgåes på næste møde.

Kommentar vedr. Anbefaling med træningsmængde: Svømmesport har en større træningsmængde end
mange andre sportsgrene. Vi skal måske nærmere skele til Dansk Svømmeunions anbefalinger.
Hvad skal vi tage til os fra rapporten:
Nok specielt den ureflekterede tilgang til fremtiden. Giv fx plads / tid til nye ting ved skift fra folkeskole
til gymnasie.
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Kristian orienterer om den nye træner. Kristian sørger for at tage godt imod ham og sørger
for at han forstår hvad jobbet indebærer og klubbens forventninger til ham og hans udførelse af
jobbet.

Formanden orienterede om nuværende status
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