
 
 
Bestyrelsesmøde i Helsinge Svømmeklub den 5. november 2015 
 
Dagsorden: 
 
1. Godkendelse af referat 
2. Opfølgning på referat 
3. Medlemsstatus 
4. Økonomi 

5. Klublokale  
6. Nyt til/fra k-udvalg  
7. Nyt til/fra svømmeskolen  
8. Nyt til/fra sponsorudvalget 
9. Haltider (orientering om resultat af klage) 
10. Kommende multisportevent (orientering fra dagens møde) 
11. Næste generalforsamling 
12. Eventuelt 
13. Fastlæggelse af næste mødedato 

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

 Referatet er godkendt.  
 
Punkt 2: Opfølgning på referat 
 

 Søren skal følge op på kontigent for k-hold  /talenthold 

 Svømmebænken er indkøbt 

 Telefontiden er blevet udvidet med en time  
 

Punkt 3: Medlemsstatus 
 

 Vi halter fortsat ca. 50 medlemmer bagud i forhold til sidste år samme tid.  
  



 
 
 
Punkt 4: Økonomi 
 

 Punktet behandles næste gang.  
 

Punkt 5: Klublokale  
 

 Svømmebænk er indkøbt. Den kan opstilles.  

 Klublokalet virker lidt rodet, bestyrelsen henstiller til at såvel trænere som andre brugere af 
lokalet alle er med til at sikre en bedre orden.  

 Jørgen rundsender en ”reminder” til trænerne / k-holdene og minder om at alle skal holde 
orden i lokalet.  
 

14. Punkt 6: Nyt til / fra k-udvalget  (Gubbi / klubmesterskab / Official uddannelser / 
Aktivitetskalender /Stævnesekretær) 

 

 Der skal uddannes endnu flere officials. Bestyrelsen foreslår en mere direkte henvendelse til 
forældre på talentholdene / k-holdene, så vi sikrer, at vi får uddannet tilstrækkeligt antal 
officials.  

 Jens Ole (stævnesekretær) oplærer Hanne i opgaven efter jul, Hanne bliver  dermed ny 
stævnesekretær i den kommende sæson.  

 Bestyrelsen vil gerne assistere ved klubmesterskaber, k-udvalget bedes rette henvendelse ved 
behov.  

 Der bliver indkøb en Rygstart-blok. 
 

Punkt 7: Nyt til / fra svømmeskolen (holdrokader / nye hold / hold-rundering) 
 

 Bestyrelsen fastholder et tilmeldingsgebyr på 250,- kr pr sæson for trænerne, der ikke er 
tilmeldt ordinære svømmehold. Dette giver adgang til afbenyttelse af 
styrketræningsfaciliteterne samt lejlighedsvis adgang til de svømmehold, hvor der er ledige 
pladser (væsentligst voksenhold).  

 Trænermøde blev afholdt lørdag den 31. oktober. Her gav Pia G feedback på runderingen på 
holdene. Der er tre fokuspunkter: A+dyb holdene / fremvisning af teknik / brugen af bassinerne 
på mere kreativ vis. Der er blevet udfyldt detaljerede evalueringsskemaer for en stor del af 
svømmeholdene og trænerkombinationerne.  

 To trænere har spurgt til muligheden for at kunne sende besked til deres svømmehold direkte 
via klubmodul. Jørgen undersøger.  

 Trænerne har ønsket ekstra t-shirts til de trænere, der er underviser flere gange pr uge. 
Bestyrelsen vil gerne give en ekstra t-shirt til de trænere, som Pia vurderer, har behovet. Jørgen 
sørger for t-shirts.  

 Pia G forventer snart at oprette to nye hold, så snart trænerbesætningen er på plads (fredag fra 
kl. 16-17). 

 Mandage kl. 20:30 har vi tre ledige pladser, som vi kan tilbyde til flygtningen. 
 
 
  



 
 
 
Punkt 8: Nyt / til fra sponsor udvalget  
  

 Søren er tovholder på sponsorstævnet til januar.  

 Jørgen og Søren vil gerne være administratorer på opgaven.  
 
Punkt 9: Haltider, (orientering om resultat af klage) 
 

 Der har været afholdt møde omkring haltiderne for sæson 2015/2016. På mødet deltog 
Gribskov kommunes administration, Gribskov Familiesvøm samt Helsinge Svømmeklub. 

 Konklusionen er blevet, at der for indeværende sæson er sket ændringer i haltiderne med 
virkning fra uge 43, således at Helsinge Svømmeklub er blevet tildelt tider, der minder om 
tiderne i forrige sæson. Bestyrelsen anser hermed punktet for afsluttet for indeværende sæson.  

 
Punkt 10: Kommende multisport event (orientering fra dagens møde) 
 

 Søren gennemgik dagens møde. Projektet er fortsat på idé stadiet.  
 
Punkt 11: Næste generalforsamling 
 

 Datoen er foreslået til torsdag den 25. februar 2016 og vedtages endeligt på næste 
bestyrelsesmøde. Alle kontrollerer om de kan den 25. februar og skriver retur snarest, hvis de 
ikke kan denne dato.  

 Formand Bent er på valg. Bent ønsker at trække sig tilbage som formand, men ikke 
nødvendigvis fra bestyrelsen. 

 Kasserer Charlotte er på valg 

 Menigt medlem Jørgen er på valg 

 Menigt medlem Henrik er på valg 

 Sekretær Ann er på valg  

 Suppleanterne (Hanne og Michael) er på valg. 
 
 
Punkt 12: Eventuelt 
 

 Der var ingen punkter under eventuelt.  

 Punkt til næste gang – drøftelse af kontingent for frivillige voksne i foreningen 
(bestyrelsesmedlemmer kontra k-udvalg) 
 

Punkt 13: Fastlægge næste møde 
 

 Næste bestyrelsesmøde afholdes torsdag den 7. januar 2016 kl 19:00 
 

 
 
 


