JGI’s svømmeafdeling, JGI-SWIM
afholder

MEDLEMSMØDE
Torsdag den 7. april 2016,
kl. 19:00 – 21:00 på Spraglehøj – fodboldens
klubhus, Baunegårdsvej 80, Jyllinge
Dagsorden for medlemsmødet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Beretning fra konkurrencefællesskabet A6-Swim Team
Orientering om regnskabet for 2015
Orientering om budget for 2016
Indkomne forslag
Valg til bestyrelsen:
a. Formand – vælges hvert år - Susan Boëtius ønsker ikke genvalg.
Bestyrelsesmedlem Anders Murmann stiller op som kandidat til formandsposten.
b. 2-3 menige medlemmer - valgt for 2 år i lige år.
Bestyrelsesmedlemmerne Anders Gadegaard og Marie Scheibye, genopstiller.
c. Evt. suppleanter
Bestyrelsen kan udgøre op til 8 medlemmer samt 2 suppleanter.
Formanden vælges på medlemsmødet.
Bestyrelsen konstituerer sig med øvrige poster på første bestyrelsesmøde.

8. Eventuelt.
Forslag til pkt. 6 ”Indkomne forslag” skal være bestyrelsen i hænde senest den 31. marts 2016.
Forslag skal sendes til e-mail: formand@jgi-swim.dk

På JGI-Swim’s vegne
Susan Boëtius
Afgående formand

Introduktion til medlemsmødet 2016 i JGI-Swim
Det er dejligt igen at kunne skrive, at det har været et rigtig godt år for JGI-Swim.
JGI-Swim har siden august 2015 været tilbage i Jyllinge Svømmehal på fuld tid. Svømmeklubben har
p.t. over 1000 medlemmer, hvilket er langt over det bestyrelsen havde turdet håbe på, da vi i juni
2015 åbnede for tilmeldingen til denne sæson.
Alle underviserne har nydt at være tilbage i Jyllinge Svømmehal og specielt glædet sig over alle de
fyldte hold. Grundet det ”missede svømmeår” har det være en lidt større udfordring for
underviserne, da svømmeniveauet på holdene har været meget forskelligt. Men vi føler, at vi er
kommet godt i mål.
I april 2015 fik svømmeklubben ved et ekstraordinært medlemsmøde en næsten ny bestyrelse, der
har arbejdet koncentreret og målrettet for at komme ind i bestyrelsesarbejdet til gavn for
svømmeklubben og medlemmerne.
Desværre stopper vores nuværende formand, men en af bestyrelsens øvrige medlemmer har sagt
ja til at stille op til posten.

Frivillig i fremtidens JGI-Swim
En af de ting bestyrelsen arbejder med i øjeblikket er strukturering af bestyrelsens opgaver. Vi har
valgt at nedsætte nogle udvalg til varetagelse af forskellige opgaver så som arrangementer og
stævner, aktiviteter, hjemmeside, ansættelser, sæsonplanlægning mv.
Til disse udvalg har vi brug for hjælp fra klubbens medlemmer. Der er masser af små opgaver som
fint kan varetages uden, at du behøver at være en del af bestyrelsen.
Har du lyst og mulighed for at hjælpe med f.eks:





PR - og har du ideer til at promovere klubben både indad- og udadtil?
Planlægning af arrangementer og/eller stævner?
Ideer til, hvordan vi kan skabe mere klubånd?
Små enkeltstående opgaver, så som f.eks. stoleopsætning, kagebagning, salg af kaffe og
kage ved arrangementer og lignende?
 Ideer til nye tiltag inden for svømning og vandaktiviteter?
 Diverse ad hoc opgaver og give en hjælpende hånd, hvor og når der er behov?
Vi hører meget gerne fra dig, hvis du kan hjælpe! Mød op på medlemsmødet den 9. april eller send
en mail til klubbens formand på formand@jgi-swim.dk eller til vores svømmeskoleleder på
instruk@jgi-swim.dk med angivelse af, hvilke opgaver du gerne giver en håndsrækning med.
Vel mødt til medlemsmødet torsdag den 7. april 2016, kl. 19.00 på Spraglehøj (fodboldklubbens
klubhus), Baunegårdsvej 80 i Jyllinge.
JGI-Swim’s bestyrelse

