Indkaldelse til
MEDLEMSMØDE
i JGI’s svømmeafdeling, JGI-SWIM

Onsdag den 18. marts 2015,
kl. 19:00 – 21:00 på Spraglehøj,
Baunegårdsvej 80, Jyllinge
Dagsorden for medlemsmøde
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Beretning fra konkurrencehold: A6-Swim, Vandpolo og Udspring
Orientering om regnskabet for 2014
Orientering om budget for 2015
Fælles diskussion - Vision for klubbens udvikling og den kommende ”genopstart”
Indkomne forslag
Valg af bestyrelsen:
a. Formand – vælges hvert år. Susan Boëtius stiller op som kandidat.
b. Kasserer – vælges for 2 år. Birgitte Greiner stopper 1 år før tid. Ønsker ikke genvalg.
c. Sekretær - vælges for 2 år. Christian Maigaard Jensen stopper før tid. Ønsker ikke
genvalg.
d. Valg af øvrige medlemmer – Der kan i år vælges op til fire medlemmer. De vælges på
skift, to i lige år og to i ulige år. Der kan derfor vælges 2 medlemmer for 2 år og 2
medlem for 1 år.
Bestyrelsen kan udgøre op til i alt 7 medlemmer.
Formanden vælges på medlemsmødet.
Bestyrelsen konstituerer sig med øvrige poster på første bestyrelsesmøde efter
medlemsmødet.

9. Oprettelse af udvalg – f.eks. visionsudvalg, udvalg for arrangementer, udvalg for PR
10. Eventuelt.
Forslag til pkt. 6 ”Indkomne forslag” skal være bestyrelsen i hænde senest den 11. marts 2015.
Forslag skal sendes til e-mail: formand@jgi-swim.dk

På JGI-Swim’s vegne
Susan Boëtius
Konstitueret formand

VÆR MED TIL AT SIKRE ET BRAG AF EN SÆSONSTART
OG JGI-SWIM I FREMTIDEN
Nu starter forberedelserne til den kommende sæson for JGI’s
svømmeafdeling JGI-Swim, hvor vi vil være tilbage i vores egen
svømmehal i Jyllinge.
Det skal fejres, og vi håber derfor at kunne starte sæsonen med et brag
af et klubarrangement.
Efter en mildest talt anderledes sæson, glæder vi os til i den kommende
sæson, at skulle se fremad og videreudvikle JGI-Swim.
I den forbindelse har vi brug for jeres hjælp!!!
Vi håber på at kunne iværksætte f.eks. et visionsudvalg samt udvalg for
arrangementer og PR. Så kom og deltag i medlemsmødet og vær med til
at forme og udvikle JGI-Swim til en fremtidens svømmeklub.
JGI-Swims bestyrelse kan bestå af op til syv medlemmer, samt
selvfølgelig vores svømmeskoleleder Connie. Ved det kommende
medlemsmøde vil der være 4 ubesatte pladser i bestyrelsen. Vi mangler
konkret en ny kasserer, men har du f.eks. flair for PR, lave og/eller
hjælpe til med arrangementer og stævner eller har du nogle gode ideer
til, hvordan vi udvikler vores klub, så er det dig vi står og mangler!
Har du lyst til at være en del af svømmeklubbens bestyrelse, være med i
et udvalg eller vil du bare gerne følge med i, hvad der sker i JGI-Swim

så kom til

MEDLEMSMØDE

I

JGI-Swim

Onsdag den 18. marts 2015,
kl. 19:00 – 21:00
på Spraglehøj, Baunegårdsvej 80, Jyllinge
PS. - Hvis du vil høre mere om hvad bestyrelsesarbejdet rummer, er du
velkommen til at kontakte Connie på instruk@jgi-swim.dk eller Susan på
formand@jgi-swim.dk

