
Bestyrelsesmøde i Helsinge Svømmeklub den 4. juni 2014 
 
Dagsorden: 
1. Godkendelse af referat 
2. Opfølgning på referat 
3. Brug af klublokale – mail fra Annie (herunder tyveri af fladskærm) 
4. Status adgangskort /stregkoder - Jørgen 
5. Hvordan får vi gjort klubben synlig – folder / skærme 
6. Nyt til/fra k-udvalg – Annie / Bent  (herunder det nyligt afholdte klublang) - Annie 
7. Nyt til/fra svømmeskolen – Pia / Ann 
8. Nyt til/fra sponsor udvalget – Henrik – herunder sponsorstævne – 2014  
9. Projekt ”Bliv badeklar” – Bent 
10. Hal-plan med holdpriser – endelig godkendelse (hvis den er klar) – Ann/Bent 
11. Ansvarskema – er alle stadig enige i indhold 
12. Eventuelt 
13. Fastlægge næste mødedato 

 
 
Til stede:  Bent Hansen, , Søren Junker,  Charlotte Antonisen,  Annie Forsberg,  Jørgen Gantriis, , Henrik 
Jeppesen,  Ann Andersen. 
 
Ikke til stede:   Lars Poulsson,  Peter Bernhard. 
 
 
Punkt 1: Godkendelse af referat 
 

 Referatet er godkendt.  
 
Punkt 2: Opfølgning på referat 
 

 Telefonpasning / afdækning for Pia’s ferie 

 Henrik fletter lidt tekst sammen til alle k-svømme forældre for at få alle forældre aktive som 
officials – samt adfærd som officials efterfølgende. Især k2- holdet.  
 

Punkt 3: Brug af klublokale (herunder tyveri af fladskærm) 
 

 Bent informerede om tyveri af fladskærm 

 Jørgen køber en ny fladskærm til klublokalet 

 Klubdøren låses automatisk fremover kl 22:15 

 Nøglerne registreres fremover på navn. Annie tager aktion på dette 

 Klublokalet må gerne benyttes af holdene til f.eks. uddeling af kage / eller til hygge på 
ungdomsholdet.  

 
Punkt 4: Status på adgangskort / stregkoder - Jørgen 

 

 Jørgen har rykket kommunen for svar. Der arbejdes fortsat på stregkode løsning. 
 
 
 



Punkt 5: Hvordan får vi gjort klubben synlig – (alle)? 

 Jørgen arbejder på at få vores egen skærm, så vi selv kan styre indholdet i svømmeklubben. 
Alternativt skal vi bruge kommunens skærm. Jørgen følger op.  

 Ann sender filerne med folder og plakat til Søren (som printer en ny stak foldere i A4 samt lidt 
flere plakater i A3) 

 
Punkt 6: Nyt til/fra k-udvalg – (Bent / Annie) 

 Klublang, det har været nogle gode stævner for svømmerne, men:  

  Der manglede en tovholder for bl.a. præmieuddeling, vand til officials mm.  

  Der var lidt uheldigt, at der var mini-stævne samme dag for talent-holdet 

  Det var lidt forvirrende at være deltager/forældre 

 I svømmeudvalget er arrangementet evalueret. Der informeres yderligere overfor forældrene, 
så flere kan bidrage positivt, måske ved forældrene slet ikke, hvad de kan bidrage med?.  

 Der er ligeledes problemer med at få svar retur fra forældrene/svømmerne til stævner mm. I 
det hele taget er forældre kontakten svigtende.  

 Etablering af ”nyt stævne”: Projekt gruppe = Bent + Jens + Kasper + Søren + Henrik. Som 
udgangspunkt et ”en-dags-arrangement”.    

 
Punkt 7: Nyt til/fra svømmeskolen – (Pia / Ann) 

  
Punkt 8: Nyt til/fra sponsorudvalget – (Henrik) 

 

 Henrik rykker de sidste sponsorer. 
 

Punkt 9: Projekt bliv badeklar – (Bent) 

  
Punkt 10: Halplan med priser 
 

 Haltiderne er indskrænket, hvilket giver en del udfordringer i forhold til især konkurrence 
svømningen. Det er eksempelvis vanskelligt at fastholde særlig træning for k-elite, under det 
antal baner, der er stillet til rådighed. 

 Det indstilles fra konkurrence svømningen til bestyrelsen, at diskutere / debattere, hvordan 
klubben sikrer fastholdelse af k-svømmere & elite-svømmere. Hvordan sikrer klubben, at elite 
svømmerne overholder de spilleregler, der er opstillet. Forslag; der kan afholdes et møde 
mellem bestyrelsen og k-udvalget.  

 Priserne er fastsat pr. hold, der ydes rabat ved tilmelding til flere hold 
 

Punkt 11: Ansvarsliste – kender alle deres roller? 

  
Punkt 12: Eventuelt 
 

 Til næste møde; Kigge på timesatser for trænerne 

 Til næste møde; Overveje om der skal gives gave enten ved sæsonafslutning eller som julegaver 

 Til næste møde; Gennemgå ansvarslisten 

 Til næste møde; Foto af bestyrelsen til hjemmesiden 
 

Punkt 13: Næste møde fastsættes 
 

Næste møde bliver Tirsdag den 12. august 2014 kl 19:00 


