
 
 
Bestyrelsesmøde i Helsinge Svømmeklub den 2. maj 2017 

 
Til stede:,  Lars Frederiksen, Jørgen Gantriis, Charlotte Antonisen, Stig Peters, Hanne Leisted og Ann 
Andersen.  
 
Ikke til stede: Annie Forsberg, Henrik Jeppesen og Michael Therkelsen 
 
 
Punkt 1: Møde med HSI 
 

 Anja (formand for HSI) og Janus deltog fra HSI 

 Udfordringen for Helsinge Svømmeklub er blandt andet, at vi deler træningsfaciliteter med 
offentlig adgang i modsætning til andre idrætsklubber.  

 Helsinge Svømmeklub har vanskelligt med at vokse og udvikle sig qua de begrænsede 
træningsfaciliteter og den nye svømmehal har kun gjort det endnu vanskeligere.  

  
 
Punkt 2: Opfølgning på referat  
 

 Lars har søgt sponsorater ved blandt andet det grønne hus.  
 
Punkt 3: Haltider / holdfordeling i den kommende sæson 
 

 Bestyrelsen har besluttet følgende: 
o Mandag ændres i det store bassin fra kl 16-17 til to store hold i stedet for tre hold, da 

træning på midterbanerne er vanskellig. Der tilknyttes flere hjælpetrænere til disse 
hold.  

o Tirsdag bibeholdes som i dag 
o Onsdag ændres med en ekstra bane til ungdomsholdet, idet børn med særlige behov 

flyttes til torsdag.  
o Torsdag fra kl 15-16 ændres i morskabsbassinet fra børnehold til voksentræning. 

Talent/K flyttes til fredag, og der etableres børnehold om torsdagen fra 16-17.  
o Fredag får talent/k hold i stedet for torsdag. Der udbydes ikke børnehold om fredagen. 

Der etableres et superhold fra 16-16:45 for udvalgte k-svømmere.   
o Lørdag og søndag bibeholdes som indeværende sæson.  

 Pia skal fremsende den godkendte holdplan fra kommunen, så vi kan sammenligne med 
oversigten over holdene. Jørgen og Ann kontrollerer holdtider og baner.  

 Dato for tilmelding for nuværende medlemmer åbnes 1. juni og for nye medlemmer 22. juni.  

 Åbent Hus Arrangementer (3/7 og 7/8 kl. 18-19 begge dage). 

 Ny sæson starter mandag den 14. august.  

 Trænerstaben for sæson 2017-2018 ser fornuftig ud.  

 Østmole-svømning åbnes for tilmelding medio maj.  

 Pia foretager indtastning af holdtider i klubmodul.  

 Jørgen sender holdpriser til Pia. Som udgangspunkt stiger holdene 50,- kr pr hold, men de 
populære mandagshold stiger 100,- kr.  
 
 
 

  



 
 

Punkt 4: Nyt til/fra svømmeskolen 
 

 Trænertøj er nu bestilt.  

 Fremadrettet skal bestyrelsen ind over tøj-bestilling & design.   

 Swim-camps er åbne for tilmelding.  
 

Punkt 5: Nyt til/fra k-udvalg 
 

 Tidstager kursus etableres i klub-regi ultimo august.  
 

Punkt 6: Klublokale  
 

 Bestyrelsen fastslår at træningsfaciliteterne og klublokalet er for klubbens medlemmer og der 
må ikke inviteres ”venner” udefra.  

 
Punkt 7: Økonomi 
 

 Materiale puljen er søgt for midler.  
 
Punkt 8: Årshjulet 
 

 Foldere / flyers skal udarbejdes eller revideres og være klar inden swim-camp. 
 

 
 
Møderække: 

 
 
Lørdag den 10. juni kl. 7:00-9:00  
 


