
 
 
Bestyrelsesmøde i Helsinge Svømmeklub den 3. februar 2016 

Dagsorden: 
 
1. Godkendelse af referat 
2. Opfølgning på referat 
3. Næste general forsamling 25. feb 2016 
4. Nyt til/fra k-udvalg (uddannelse af officials, ansøgning DMH og Klub/lang/Gubbi) 
5. Nyt til/fra sponsorudvalget (evaluering) 
6. Klublokale (rengøring eller mangel på samme) 
7. Nyt til/fra svømmeskolen 
8. Næste sæsons haltider 
9. Eventuelt 
10. Fastlæggelse af næste mødedato 

 
 
Til stede:,  Bent Hansen,  Jørgen Gantriis, Annie Forsberg, Charlotte Antonisen, Hanne Leisted,  Michael 
Therkelsen, og Søren Junker 
 
Ikke til stede:  Henrik Jeppesen og Ann Andersen 
 
 
Punkt 1: Godkendelse af referat 
 

 Referatet er godkendt.  
 
Punkt 2: Opfølgning på referat 
 
   

 
Punkt 3: Næste generalforsamling den 25. februar 2016 
 

 Datoen er fastsat til torsdag den 25. februar 2016  

 Formand Bent er på valg. Bent ønsker ikke genvalg 

 Kasserer Charlotte er på valg – Charlotte modtager genvalg 

 Menigt medlem Jørgen er på valg – Jørgen modtager genvalg 

 Menigt medlem Henrik er på valg – Henrik modtager kun genvalg som suppleant 

 Sekretær Ann er på valg – Ann modtager genvalg 

 Suppleanterne; Hanne er på valg og modtager genvalg 

 Suppleant Michael er på valg – Michael ønsker at bytte plads med Henrik 

 Revisorerne ønsker begge at genopstille 

 Annie Forsberg og Søren Junker er ikke på valg 

 Jørgen sender information om generalforsamlingen til alle medlemmer pr. mail.  

 Brian Vindahl har sagt ja til dirigent posten.  

 Sørens Junker indkøber mad og drikke samt vin til dirigent mv. 

 Spisning kl. 19 

 Michael, Hanne og Annie deltager i K-udvalgsmøde kl. 18. 
 

  



 
 
 
Punkt 4: Nyt til/fra k-udvalg 
 

 Official situation: Hanne har stadig ikke modtaget en fyldestgørende liste over officials . Det gør 
det svært at kommer videre. Henrik udarbejder listen. Bestyrelsen opfordrer til at der gøres 
mere for at få uddannet flere officials og specielt stævnesekretærer. 
 

 Der skal bedre styr på tilmeldingstider til stævner og nåletider. Så svømmerne står med de 
rigtige tider. 

 

 Mulighed for værtskab for DM-hold den 16. - 17. - 18. i december 2016: Vil Helsinge 
Svømmeklub være værter for DM-hold. Mulighed for opbakning er undersøgt og konklusionen 
er at svømmeklubben ikke på nuværende tidspunkt kan løfte opgaven.  
 

 Gubbi og nåletidsstævnet er aflyst i april og bliver lagt sammen med Klub Lang den 21. maj 
2016. Kommunen har givet grønt lys for at benytte hallen den dag. 
 

Punkt 5: Nyt til/fra sponsor udvalg  
 

 Vel overstået sponsorstævne 

 Opkrævninger sendt ud på mail og pengene er begyndt at komme ind. 

 Annonce ”Tak til sponsorer” til avisen skal laves. 
 

Punkt 6: Klublokale  
 

 Kommune har sendt rengøringstilbud.  

 Annie tager kontakt til kommunen. Bestyrelsen har besluttet at prøve det i en 3 måneders 
periode og så tage det op til evaluering. 

 Annie kontakter Pia omkring aftalen med vores nuværende rengøringsmedarbejder. Måske skal 
jobfunktionen omlægges til mere oprydning, hvis vi kan koordinere det i forhold til hvornår 
kommunen gør rent. 

  
Punkt 7: Nyt til/fra svømmeskolen  
 

 Forslag til nye hold/aktiviteter afventer  
 
Punkt 8: Næste sæsons haltider 
 

 Den 23/2-16 beslutter Kultur og Fritidsudvalget hvordan principperne for fordeling af haltider 
skal være i kommunen. 

 Efter den 23/2-16 mødes Bent, Søren og Pia og drøfter vores ansøgning om haltider. 
 
 
 
 

 



 
 
 
Punkt 9: Eventuelt 
 

 Repræsentantskabsmøde er flyttet til den 23. februar. Der skal bruges 6 repræsentanter. På 
sidste generalformsamling blev følgende repræsentanter for Helsinge Svømmeklub valgt: Jens 
Frederiksen, Jørgen Gantriis, Søren Junker, Micael Christiansen, Michael Therkelsen.  Annie 
giver besked til Jens og Michael C. at mødet er flyttet. 

 Bent har deltaget i formandsmødet i HSI den 25. januar. Der skal findes en ny formand for HSI. 
 

 
Punkt 10: Fastlæggelse af næste mødedato 
 

 Aftales på generalforsamlingen 
  

 


