
Bestyrelsesmøde i Helsinge Svømmeklub den 1. marts 2014.  
 
Dagsorden: 
1. Konstituering af bestyrelse 
2. Drøftelses af ansvarsliste 
3. Eventuelt 
4. Næste møde 
 
Til stede:  Bent Hansen, Charlotte Antoniusen, Annie Forsberg, Jørgen Gantriiss, Lars Poulsson og Ann 
Andersen. 
Ikke til stede:  Søren Junker, Henrik Jeppesen og Peter Bernhard. 
 

Punkt 1: Konstituering af bestyrelse 
 
Formand: Bent Hansen 
Næstformand: Søren Junker 
Kasserer: Charlotte Antoniusen 
Sekretær: Ann Andersen  
Medlem: Annie Forsberg 
Medlem: Henrik Jeppesen 
Medlem: Jørgen Gantriiss 
 
Supleant: Lars Poulsson 
Supleant: Peter Bernhard 
 
Bent opfordrede alle bestyrelsesmedlemmer til at læse vedtægterne.  
 
Punkt 2: Drøftelse af ansvarsliste 
 
Ansvarslisten fra den tidligere bestyrelse blev gennemgået. Ann opdaterer og rundsender excel arket 
med de nye fordelinger. Der tilføjes nye opgaver omkring nøgle- og kortudlevering. Til næste 
bestyrelsesmøde har alle til opgave, at sikre, at de rigtige opgaver står i de rigtige kolonner. Derudover 
drøftede vi følgende opgaver:  
 

 Webmaster: Jørgen meldte sig som webmaster og tager kontakt til Carsten.  
 Kursus i klubmodul kan muligvis afholdes i forbindelse med næste bestyrelsesmøde – Jørgen 
 Adgangskort: Muligheder skal undersøges for stregkode-løsning – Jørgen og Annie 
 Nøgleudlevering: Annie kontakter Martin for grundlag for nøgleudlevering 
 Bent rundsender mails med kontaktoplysninger på tidligere bestyrelsesmedlemmer 
 Opdatering af bestyrelsen på hjemmesiden – Jørgen 
 Svømmeklub mail adresser – Jørgen tildeler rettigheder til hjemmesiden og vi tester, vor 

adgang. Adgangskoder kan indhentes via de tidligere bestyrelsesmedlemmer.  
  



 Der er følgende svømmeklub mail adresser:  
 formand@helsinge-swim.dk - Bent 
 kasserer@helsinge-swim.dk - Charlotte 
 kontor@helsinge-swim.dk - Pia 
 sekretaer@helsinge-swim.dk - Ann 
 staevne@helsinge-swim.dk – Jens-Ole 
 medlem@helsinge-swim.dk – ? 
 webmaster@helsinge-swim.dk - Jørgen 

 
 Booking af kommunens lokaler står Annie fortsat for, mails sendes til sekretær mailen.  
 

 
Dagsorden for næste bestyrelsesmøde vil blandt andet indeholde følgende punkter:  
 

1. Godkendelse af referat 
2. Webmaster – kursus i klubmodul for bestyrelsesmedlemmerne  - Jørgen 
3. Nyt til/fra k-udvalg – Annie  
4. Nyt til/fra svømmeskolen – Ann  
5. Nyt til/fra sponsorudvalg – Henrik 
6. xx 
7. xx 
8. Eventuelt 
9. Fastlægge næste møde dato 

 
 

Punkt 3: Eventuelt 
 
Lars har indhentet pris på spejle til træningsrummet. Det blev godkendt og kan indkøbes. 
 
Hendel og Bent har kontakt til Rotary, og har søgt kr. 30.000,- til køb af svømme- og træningsudstyr. 
 
Punkt 4: Næste møde 
 

Næste møde bliver mandag den 7. april kl 19:30 i klublokalet.  
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