
 
 
Bestyrelsesmøde i Helsinge Svømmeklub den 5. marts 2015 
 
Dagsorden: 
 
1. Godkendelse af referat 
2. Opfølgning på referat 
3. Konstituering af ny bestyrelse (alle, sekretær, næstformand) 
4. Bestyrelsens ansvarsområde (opdatering af skema) 
5. Event på Gilleleje Havn (status?) 
6. Klubbens synliggørelse (trykning af foldere, info skærme) 
7. Nyt til/fra k-udvalg (Ministævne 22/3 + fællesmøde bestyrelses + k-udvalg) 
8. Nyt til/fra svømmeskolen (puljesøgning) 
9. Nyt til/fra sponsor udvalget  (status på sponsorstævne) 
10. Læsning af klubmail i klublokalet 
11. Evaluering af Generalforsamling 
12. Haltider i den kommende sæson 
13. Eventuelt 
14. Fastlægge næste mødedato 

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

 Referatet er godkendt.  
 
Punkt 2: Opfølgning på referat 
 

 Sauna tiderne er fortsat en problematik, som ikke er løst.  

  
 

Punkt 3: Konstituering af ny bestyrelse 
 

 Bestyrelsen består af: 

 Bent Hansen, modtog genvalg, valgt for 1 år 

 Charlotte Antonisen, modtog genvalg, valgt for 1 år 

 Søren Junker, modtog genvalg, valgt for 2 år 

 Annie Forsberg, modtog genvalg, valgt for 2 år 

 Henrik Jeppesen, ikke på valg i 2015 

 Jørgen Gantriis, ikke på valg i 2015 

  Ann Andersen, ikke på valg i 2015 

 Michael Therkelsen er valgt som suppleant, valgt for 1 år 

 Hanne Leisted er valgt som suppleant, valgt for 1 år 
 

  



 
 
Konstituering: 
 

 Bent Hansen blev valgt til formand (på generalforsamlingen) 

 Charlotte Antonisen blev valgt til kasserer (på generalforsamlingen) 

 Søren Junker blev valgt til næstformand 

 Ann Andersen blev valgt til sekretær 

 Annie, Jørgen og Henrik er menige medlemmer 

 Michael og Hanne er suppleanter.  
 

 
Punkt 4: Bestyrelsens ansvarsområde 

 

 Alle medlemmer af bestyrelsen kigger dokumentet igennem og kontrollerer, deres opgaver 
inden næste bestyrelsesmøde.  Dokumentet ligger på hjemmesiden.  

 
Punkt 5: Event på Gilleleje Havn (status) 
 

 Åbent havn den 11. juni. Annie skriver, at svømmeklubben ikke er interesseret.  
 
Punkt 6: Klubbens synliggørelse (trykning af foldere, infoskærme) 

 

 Søren sender ”folder” filen rundt til bestyrelsen, så vi kan printe nogle flere (Ann & Annie). 
Annie undersøger pris ved BUWI / Nordsjællands Reklame Tryk.  

 Jørgen har fortsat kontakt med kommunen omkring info-skærmen. 
 

Punkt 7: Nyt til / fra k-udvalget  (ministævne 22/3 + fællesmøde bestyrelse + k-udvalg) 
 

 K-udvalget har styr på Mini-stævnet, hallen er booket.  Musikanlæg virker. Slush-ice maskine er 
booket.  

 Fællesmøde mellem k-udvalg & bestyrelsen skal etableres. Forslag for datoer er lørdag morgen 
den 18. april eller lørdag den 25. april fra 7-9 i forbindelse med morgentræningen. Annie skriver 
datoerne til k-udvalget.  
 

Punkt 8: Nyt til / fra svømmeskolen  
 

 Svømmeklubbens koncept ”Lidt Bedre” er iværksat.  

 Projekt ”Bliv Badeklar” afvikles igen med samarbejde med Bjørnehøjskolens FO og 
Livredningstjenesten. Deltagerne tilbydes et gratis medlemskab af klubben.  Jørgen koordinerer 
med Pia herom.  

 Ann undersøger puljeansøgning. 
 

Punkt 9: Nyt / til fra sponsor udvalget  
  

 Brevene er pakket og udsendt d.d.  
 
Punkt 10: Læsning af mails i klublokalet 
 

 Jørgen undersøger sagen.  
 

  



 
 
 
Punkt 11: Evaluering af generalforsamling 
 

 Generalforsamlingen forløb fint, om end der ikke var så mange deltagere. 
 
Punkt 12: Haltider i den kommende sæson 
 

 Oplæg til haltider er indsendt primo marts.  

 Der er forslag til hold for unge (tidligere konkurrence svømmere), som gerne fortsat vil holde 
sig i form. Gerne med adgang til klublokalet, så der samtidig kan trænes med 
styrketræningsudstyret.  

 
Punkt 13: Eventuelt 
 

 Der var ingen punkter.  
 

Punkt 14: Fastlægge næste møde 
 
 
 

Næste møde er fastsat til lørdag den 18. april eller den 25. april, hvor mødet 
holdes sammen med k-udvalget. (k-udvalget vender retur med valg af dato). 
Annie rundsender datoen til bestyrelsen.  


