
Helsinge Svømmeklub. 
 
Referat bestyrelsesmøde d. 16. december 2013 i Klublokalet 
Tilstede var: Susanne, Lars, Bent, Søren, Hedi 
 
 
1. Godkendelse af sidste referat: 
 Referatet godkendt 
 
2. Klublokale: 
 Løbende rengøring bliver taget af Pia søn. Søren følger op. 
 

 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. Ordensregler er under udarbejdelse af Søren og Bent kommer 
med input.. 
 
Juleafslutning onsdag. Der skal indkøbes en kogeplade.  

  
 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: 
 For træningslejren er der kommet en kompensation. Hver svømmer har fået 1000 kr. 

dermed er der 5000 kr. tilbage til klubben.  
Økonomien for de første 11 måndre gennemgået. Der er kommet flere penge ind i år 
pga. flere medlemmer og klubben har brugt 40.000 kr. mere til udstyr på sommercamp 
i sommers, og 54.000 til startskamler og fjernsyn. Overskud på 36.000, men mangler 
lønningerne for december. I år bliver der er lille underskyd på budgettet.  

 
5. Til og fra  K-afdeling:  
 Hyggelig afslutning på klubmesterskab.  

Sponser udvalget har gang i næste års sponser stævne, der er kommet to nye 
medlemmer i Sponserudvalget. 

  
6. Til og fra svømmeskolen: 

Juleafslutningen for voksen på onsdag. Karsten forslog af forældre skal havde 
ledsagerkort til klublokalet. APV skal udarbejdes. Heidi kontakter Pia 
 

7.  Generalforsamling tirsdag den 18. februar 2014 kl. 19.30. i klublokalet. Indkalde i 
avisen, forsiden af klubmodul og opslagstavlen. Se vedtægter. 



(bestyrelsen mødes kl.18 sammen med revisorerne). Bent spørger Steen om han vil 
være dirigent. Sussanne kontakter revisorers. Bestyrelsesmedlemmer på valg er 
formanden, kasseren, Lars, Carsten og Heidi.   

 
8.  Evt. Bestyrelsen skal prøve at skaffe nye bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen møde op 

til julebrunch lørdag den 21. december kl. 9 for at prøve at skaffe nye 
bestyrelsesmedlemmer.  
Søren og Bent planlægger nye stævner. 
 
Det blev diskuteret om vi skal ansætte en til at lave regnskab med kontakt til kasseren 
for klubben.  

  
 
9. Næste møde torsdag d. 16. januar kl. 19 i klublokalet. 
 
 


