
 
 
Bestyrelsesmøde i Helsinge Svømmeklub den 5. april 2017 

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

 Lars og Jørgen deltager i HSI møde. Alternativt kan HSI deltage på næste bestyrelsesmøde den 
2. maj.  

 
Punkt 2: Fordeling af arbejdsopgaver 
 

 Excel filen med fordeling af arbejdsopgaver i bestyrelsen, trænere, stævnesekretær mv blev 
opdateret og rundsendt.  

 
Punkt 3: Økonomi 
 

 Saldobalance og k-udvalgsopfølgning er rundsendt inden mødet. Der var ingen kommentarer til 
disse.  

 Håndtering af udlæg bliver formaliseret. Charlotte rundsender.  
 

Punkt 4: Nyt til/fra svømmeskolen 
 

 Der er stillet forslag om sæson afslutning ultimo april i stedet for ultimo maj, mod at der til 
gengæld tilbydes sommer svømning i maj & juni (om mandagen). Bestyrelsen ønsker 
umiddelbart ikke, at ændre sæsonens længde, da dette vil føre til ændring i lønninger, priser, 
administration mv.  

 Status på trænertøj: Jørgen har bolden.  

 Sko der forsvinder fra omklædningen, hvordan forholder man sig? Sko placeres på eget ansvar.  

 Lars deltager på trænermødet. Pia skal informere om tidspunkt til Lars.  

 Chris har tilbudt at forestå førstehjælpskurserne på swim-camp mv og afventer svar fra Pia G.?  
 
 

 
 
 

  



 
 

Punkt 5: Nyt til/fra k-udvalg 
 

 Køreskolen vil gerne sponsorere nogle strandflag til svømmeklubben. Bestyrelsen godkender, at 
der skrives logo i bunden.  

 Der er blevet afholdt forældremøde for talentsvømmeres forældre med flot fremmøde.  
 

Punkt 6: Haltider sæson 2017/2018 
 

 Brugergruppemøde er afholdt den 20/3. Haltiderne for den kommende sæson fastholdes som i 
indeværende sæson.   

 Holdfordeling udarbejdes af Jens og Pia for den kommende sæson.  

 Booking systemet fungerer fortsat ikke helt efter hensigten.  

 Forslag: kan vi udnytte morskabsbassinnet til flere hold med vandgymnastik – Pia G, vil du 
overveje dette. Tak. 

 Forslag til andre typer hold: Master-ungdom / håndværkerhold vandpolo / aqua gymnastik i det 
lave bassin.  

 
Punkt 7: Klublokale 
 

 Kan der ryddes op i de to hvide skabe? Jørgen og Bent foretager oprydning i skabene.  
 
Punkt 8: Årshjulet 
 

 Annie rundsender filen med årshjulet, så vi kan behandle det på de næste møder.  

 Pia: swim-camp udstyr – bestiller du selv varer fra Trygfonden mv?  

 Materiale puljen har frist 1. maj. Lars taler med Jens og Annie.  
 

 
 
Møderække: 

 
Tirsdag den 2. maj kl 18:00-19:30 – Jens og Pia G, kan I deltage på dette møde 
Lørdag den 10. juni kl. 7:00-9:00  
 
 
 

 


