
 

 

JGI’s svømmeafdeling, JGI-Swim afholder 
 

M E D L E M S M Ø D E  
 

Onsdag den 11. april 2018 kl. 19:30 – 21:00  
på Spraglehøj – fodboldklubbens klubhus, Baunegårdsvej 80, Jyllinge 

 

Dagsorden 
 

1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Beretning fra konkurrencefællesskabet A6-Swim Team 
4. Orientering om regnskabet for 2017 
5. Orientering om budget for 2018 
6. Ny frivillig til at administrere Facebook. 
7. Indkomne forslag 
8. Valg til bestyrelsen: 

a. Formand – Anders Murmann – genopstiller. 
b. Næstformand – Marie Scheibye – genopstiller. 
c. Kasserer – Lene B. Hesse – ikke på valg. 
d. 2 menige medlemmer - valgt for 2 år i lige år.  

Bestyrelsesmedlemmerne Dorte Hansen og Anders Refslund Gadegaard.  
Begge genopstiller. 

e. 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.  

9. Eventuelt. 
 
Ang. pkt. 6: 
Klubben søger en eller to, der vil hjælpe med til at få JGI-Swims nye Facebook side op at køre, 
samt være en del af os, der løbende skal administrere den. Du behøver ikke være medlem af 
bestyrelsen, men skal være en del af vores Facebook gruppe, sammen med to bestyrelses-
medlemmer. Gruppen mødes hver anden måned og klarer resten over mail. Vi har brug for din 
hjælp til at lægge ting på vores Facebook side, som instruktører og svømmeskolelederen sender til 
os. Du har mulighed for at komme på kurser i brugen af Facebook, så det vigtigste er, at du vil være 
med til at give en frivillig hånd. Har du ikke mulighed for at deltage på medlemsmødet, men gerne 
vil hjælpe, så send en e-mail til nedenstående mailadresse. 
 
Forslag til pkt. 7 ”Indkomne forslag” skal være bestyrelsen i hænde senest den 31. marts 2017. 
Forslag skal sendes til e-mail: formand@jgi-swim.dk 
 
 
På JGI-Swim’s vegne 
Anders Murmann 

Formand 

mailto:formand@jgi-swim.dk

