
Helsinge Svømmeklub. 
 
Referat bestyrelsesmøde d. 9. oktober 2013 i Klublokalet 
Tilstede var: Susanne, Lars, Martin, Bent 
 
 
1. Godkendelse af sidste referat: 
 Ingen havde modtaget referat fra sidste møde - så punktet kunne ikke behandles. 
 
2. Klublokale: 
 Der var sørgelig lidt forældreopbakning. Kun en enkelt forældre reagerede på 
 opfordringen om at melde sig til oprydning i klublokalet. 
 
 Vi er blevet spurgt, om det er OK at livredderne bruger klublokalet, når de har behov 
 for at trække sig tilbage. Vi var alle enige om, at klub aktiviteter har første prioritet, 
 og at vi kun accepterer det i for korte perioder. Selvklart skal livredderne rydde op 
 efter sig selv. Vi pointerede også, at det bliver vanskeligt for yngre klubmedlemmer at 
 bede livredderne om at gå ud, hvis de skal bruge lokalet. Der var generel accept for, 
 vi giver det en chance.  
  
 Kommunen at sagt, at de betaler for istandsættelse af klublokalet. 
 
 Der bliver købt fladskærm til klublokalet. 
 
 Kommunen betaler for hovedrengøring af klublokale, herefter er det Svømmeklubben, 
 der skal forestå dette. Pia Graves finder en, der kan påtage sig opgaven. 
 
3. Økonomi: 
 Susanne udleverede og gennemgik regnskab for de første 9 måneder. Alt ser ud til at 
 være på niveau. 
 Ligeledes blev udfald af strandsvømning gennemgået og diskuteret. 
 Swimcamp blev diskuteret, og det blev accepteret at fortsætte ordningen til næste år 
 også, da den giver så meget positivt. 
 
4. Budget 2013/2014 K-afdeling: 
 Jens' budget for K-afdelingen sæson 2013/2014 blev uddelt, diskuteret og 
 efterfølgende godkendt. 
 Budgettet indeholder blandt andet kr. 20.000,- (ca. 1.700,- pr. mdr.) til NTC svømmer. 
  
5. NTC svømmere: 
 NTC svømmere skal tilmeldes Helsinge Svømmeklub som passiv medlem med 
 rettigheder som K-elite, og skal forsynes med klubbens tøj efter behov. Ordningen 
 tages op til revision hvert år. 
 Svømmeren forpligter sig til at holde klubben orienteret om, hvad der sker, og f.eks. 
 skrive nyhedsindlæg på www.helsinge-swim.dk. 
 Der var accept for dette på mødet. 
 
6. Næste møde er d. 14. november kl. 19. 


