
 
 
Bestyrelsesmøde i Helsinge Svømmeklub den 1. marts 2016 

Dagsorden: 
 
Konstituering af bestyrelsen 
 
Til stede:,  Søren Junker, Annie Forsberg, Hanne Leisted,  Michael Therkelsen, Stig Peters og Ann 
Andersen.  
 
Ikke til stede:  Jørgen Gantriis, Henrik Jeppesen, Charlotte Antonisen.  
 
 
Punkt 1: Konstituering af bestyrelsen 
 

 Formand (valgt på generalforsamlingen): Michael Therkelsen 

 Næstformand (genvalgt): Søren Junker 

 Kasserer (valgt på generalforsamlingen): Charlotte Antonisen 

 Sekretær: Ann Andersen 

 Menigt medlem: Webmaster og webbutik: Jørgen Gantriis 

 Menigt medlem: Klublokale-ansvarlig: Annie Forsberg 

 Menigt medlem: Stig Peters 

 Suppleant: Hanne Leisted 

 Suppleant: Henrik Jeppesen 
 
 

Punkt 2: Swim camp 
 

 Ann taler med Pia om antallet i uge 26, om der kan fås trænerbesætning, så vi kan få antallet 
op på 60, som vi plejer.  

 Bestyrelsen beslutter, at prisen skal være 1.300,- som sidste år.  
 
Punkt 3: Emails  
 

 Ann kontrollerer med Pia, hvem der har læser medlems emailen.  
 
Punkt 4: Adgang til WEB siden 

 Stig mangler adgang til klubmodul. Jørgen må gerne kontakte Stig angående dette. 

 Hanne skal ligeledes have adgang til klubmodulet som stævnesekretær.  
 
 

  



 
 
 
Punkt 5: Gennemgang af årshjul 

 Annie præsenterede årshjulet. Annie rundsender årshjulet og vi sætter alle vores punkter på, 
som vi kan huske, at vi har haft af opgaver (stort som småt, listen gennemgås på næste møde). 

 
Punkt 6: Børneattester 

 Ann følger op på reglerne, så vi kontrollerer at vi har attester på de rette personer. Dvs at vi 
også har attester på voksne, som deltager i overnatninger.  
  

Punkt 7: Træningslejre for talent og K2  

 Michael følger op på træningslejre for talent og K2 med Jens (samt K1, som ikke er en del af 
elite).  

 
Punkt 8: Glasmontre 

 Ann laver en oversigt med trænerfotos til ophængning i glasmontre cafe. 

 Ann printer bestyrelsessiden til ophængning i cafe montre. 
 
Punkt 9: EM 2017 

 Helsinge Svømmeklub er ikke i stand til at deltage i EM 2017 arrangement. 
 
Punkt 10: Rengøring af klublokale 

 Kommunen gør rent de næste tre måneder på forsøgsbasis. Derudover har svømmerne fået 
ansvaret for oprydning på skift. Martin har lavet en fordeling.  

 Vi evaluerer vores aftale med rengøringshjælpen, som Pia har ansat.  
 

 
 

Næste møde er TORSDAG DEN 17. MARTS KL 18:30-20:30 I KLUBLOKALET 
 


