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Referat fra bestyrelsesmøde den 5. oktober 2021 kl. 18.00 
 
Christina Østergaard Formand Mødt 
Barbara Macaulay Næstformand Mødt 
Per Møller Kasserer Mødt 
Jacob Gry Sekretær Mødt 
Henrik Gorrissen Bestyrelsesmedlem A Mødt 
Martin Kromose Bestyrelsesmedlem B Mødt 
Vacant  Suppleant - 

 
Mødet blev holdt hos Barbara. Vi starter med fællesspisning 
 
DAGSORDEN. 
1. Valg af referent 

Per blev valgt 
 

2. Kommentarer til referat af sidste møde den 19. august 2021 
Referat blev godkendt. 
 

3. Økonomi 
3.1. Nyt fra kassereren 

Klubben har pt. 333.000 kr. i kassen, hvilket er uændret siden sidste møde.  
Materialer til reparation af RIB’en er løbet op i ca. 1700 kr. 
Der har været et fald på 1 medlem siden sidst. 
Der er ved at blive indmeldt 3 AU-elever fra sæsonen 20/21. 
Der er ved at blive indmeldt 15 AU-elever fra sæsonen 21/22. 
Der er to medlemmer der ikke har betalt endnu. 
Der skal udarbejdes opslag med oplysning om slæbesteder.  
 

4. Aftale mellem AU og ORCA 
Der er som nævnt 15 elever på AU-holdet i år, og første gang var den 29. september 2021.  
Klaus og Nicholai er ved at udarbejde en økonomisk aftale med ungdomsskolen. 
Eleverne har en egenbetaling på 2.000 kr. Disse penge tilfalder ORCA, og de skal anvendes til 
kontingent/indmeldelse (200 kr. + 25 kr.), kursuspakke, inkl. bevis (650 kr.), udstyr, samt 
vedligehold. Aftalen skal hvile i sig selv, både når der er et lille hold, såvel som et stort hold. 
Ungdomsskolen betaler løn til Victor. Nicholai, Klaus og Per honoreres med en tur til Rødehavet 
i påsken 2023, med et øvet hold. Det skal aftales, hvordan aftalen videreføres år for år. 
 
Bestyrelsen bifalder udkast til ny aftale. Klaus og Nicholai færdiggører aftalen og sender den til 
bestyrelsens endelige godkendelse. 

 
5. Børneattester 



Allerød Kommune har kun det krav til børneattester, at de indhentes når folk begynder at 
arbejde med børn og unge, og at ORCA skal skriver under på, at vi har indhentet de nødvendige 
børneattester en gang om året. 
Vi har hidtil indhentet børneattester hvert 4. år. Vi beslutter at ændre frekvens til hvert 2. år. 
 

6. Mere liv i svømmehallen 
Forslag til mere aktivitet: 

 Træning for nyuddannet CMAS* 
 ABC-træning 
 Kage efter træningen om lørdagen 
 At vi spiller UV-rygby 

 
Der arbejdes videre med at få mere liv i svømmehallen, gode forslag modtages med kyshånd. 
 

7. Vandprøvetageres opgaver og ansvar 
Reglerne for brug af svømmehallen skal fremgå tydeligt på hjemmesiden 

 Der skal altid være minimum2 personer i svømmehallen for at bassinet må bruges. 
 Den der har tidsoplåst døren er ansvarlig for at den bliver lås igen. 
 Sidste mand lukker og slukker. 

 
8. Nyt fra udvalg. 

8.1. Instruktører 
Klaus har bestået både B1 og B2 instruktørkurserne. Stort tillykke her fra. 
Vi fastholder beslutningen om betaling af udstyr under uddannelse. 
 

8.2. Materieludvalg 
På forespørgsel fra rengøringen i svømmehallen drøftede vi om det aflåste bur i 
svømmehallen skal fjernes og få det smidt ud? Instruktørerne skal spørges.  

 
8.3. Webudvalg 

Alt er godt, der foretages hele tiden småting. 
 

8.4. Juniortræning i 2021/2022 
Niels har stillet en række spørgsmål vedr. juniortræningen, blandet om Corona. 
For at deltage i træningen, anbefales det at der foreligger en test/vaccination.  
 

8.5. Brugerråd 
8.5.1. Engholm 

23/9 – 21 deltog vi ikke pga. sygdom. 
Næste møde er den 11/11 hvor der blandt andet skal drøftes brugen af 
rådighedsbeløbet. Hvem kan deltage? 

 
8.5.2. Svømmehal 

Der er et ønske fra svømmehalsinspektøren om, at vide hvornår vi er i svømmehallen. 
Det er allerede meddelt, at vi ikke kommer i uge 42, 51 og 52 i 2021.(Lørdag i uge 41 
og 50 er åben for dykning) Der skal gives besked gældende for 2022, udgangspunktet 
er at vi følger skoleferierne.  



 
9. Nyt udefra 

9.1. Corona – status på restriktioner 

Fremmøde: 

- Vi anbefaler jævnlig test, hvis du ikke er blevet vaccineret. 

- Bliv hjemme fra træning, arrangementer og ture, hvis du har det mindste tegn på 

sygdom 
 
Rengøring af regulatorerne: 
- Der vil blive afprøvet en ny metode til rensning af regulatorerne, som ikke er så 

omfattende som den nuværende metode. De vil ikke blive skilt af mere, men kun 
rengjort med sprit/sæbe. 

 
9.2. Status på nyt it-system fra DSF 

Sat i drift den 1. oktober 2021.  
Systemet skal have alle medlemmers mailadresse. 
 

9.3. Høring af udkast til Politik for Kultur, Idræt og Fritid 
Udvalget arbejder på en metode til bedre kommunikation med foreningerne. 
Der skal sættes fokus på vores garageprojekt. Flere hjælpere modtages gerne. 
 

10. Spørgsmål fra medlemmerne 
Der er ikke modtaget spørgsmål. 
 

11. Kurser og aktiviteter i den kommende tid 
11.1. Julefrokost lørdag den 27. november 
11.2. Juleafslutning lørdag den 18. december 
 
Hvem er tovholder, der sendes en mail ud.  

 
12. Gennemgang af to do liste – vedlagt som bilag  

To do listen blev gennemgået og updateret. 
 

13. Eventuelt  
Hyggedag den 13/11 – 21 - vedligeholdelse af regulatorer 
 
Jacob taler med Klaus om brug af fyldeanlæg – sikkerhedsanvisning.  
 

14. Dagsordenspunkter til næste møde, som er udover de fast punkter: 
 Termin for services af regulator 
 Layout til gavekort 
 Status på årshjularbejdet 

 
Næste møde er hos Jacob. Vi starter med fællesspisning. 


