
Bestyrelsesmøde i Helsinge Svømmeklub den 6. maj 2014 
 
Dagsorden: 
1. Godkendelse af referat 
2. Opfølgning på referat 
3. Webmaster – Jørgen 
4. Betalingssystem i klubmodul - Jørgen 
5. Hvordan får vi gjort klubben synlig – folder / skærme 
6. Nyt til/fra k-udvalg – Annie / Bent 
7. Nyt til/fra svømmeskolen – Pia / Ann 
8. Nyt til/fra sponsor udvalget – Henrik 
9. Projekt ”Bliv badeklar” – Bent 
10. Hal-plan 
11. Brug af klublokale – mail fra Annie 
12. Eventuelt 
13. Fastlægge næste mødedato 

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

 Referatet er godkendt.  
 
Punkt 2: Opfølgning på referat 
 

 Stregkode løsning:  Jørgen har rykket Mette i Gribskov kommune for løsningen. Vi er nødt til at 
få løsningen i hus inden 1. juni.  

 Annie mangler at få nøgle-oversigten overleveret fra Carsten samt resterende nøgler.  

 Jørgen – wireless internet i klublokalet – password søges.  

 Jørgen undersøger, om vi kan anvende klub-mail i klublokalet – undersøges med kommunen 
 
 

Punkt 3: Webmaster – kursus i klubmodul (Jørgen) 
 

 Alle har fået adgang til web.  
 
 
Punkt 4: Betalingssystem i klubmodul – (Jørgen) 
 

 Beslutningen fra sidst fastholdes. Vi vil ikke tildele yderligere gebyrer til medlemmerne i 
forbindelse med betaling.  
 
 
 



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

 Folderen er godkendt. Annie kopierer et antal foldere og sætter frem. 

 Plakaten er godkendt. Ann kopierer et antal plakater. 

 Info-skærm (Jørgen & Henrik). Pris ca 15.000,-, som falder udenfor budgettet. Jørgen spørger 
kommunen om tilladelse til ophæng af skærm. Såfremt vi får ”go”, indkøbes der info-skærm.  

 Vi skal huske at vedligeholde indholdet på info-skærmen – skal i så fald være et fast punkt på 
bestyrelsesmødet 
 

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

 Udfordring med for få officials: 

 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.  

 Bestyrelsen har sagt ”ok” til klubsamarbejde i forbindelse med DM. Jens sammensætter 
holdene.  
 

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

 Pia (svømmeskoleleder) informerede om følgende:  

 Vi har modtaget 4-5 klager ud af 800 svømmere i denne svømmesæson -  Rigtig godt gået – Ros 
til alle ”!!  

 Der laves anbefalinger til alle svømmeskole børn, om hvilket hold der ville være 
hensigtsmæssigt at melde sig til efter sommerferien.  

 Idé – skal vi forsøge at matche dem efter sommerferien – og se om folk følger vore 
anbefalinger? Pia tager ideen med sig.  

 Sommer aktiviteter: Pia har indsendt input vedr. swim-camp samt mole-svømningen til 
Gribskov kommune. Første swim-camp har 49 tilmeldte i skrivende stund og swim-camp nr. 2 
har ca 20 børn. (der er plads til 60 børn i alt pr camp). Pia opretter til venteliste til swim-camp 
via klubmodulet. 

 Svømningen på Østmolen åbnes for tilmelding pr 1. juni.  

 Der er trænermøde den 18. maj. Herfra planlægger Pia næste sæsons træner-besætning.  

 10-turs klippekort  (ene-undervisning) – succes, som vil fortsætte til næste sæson 

 Øvrige forslag fra bestyrelsen : 

 Forslag fra forældre om hold for ”vandskrække teenagere”. Seriøse hold for større børn med 
vandskræk – Pia foreslår enten et 10-turs-klippekort eller et A-hold for børn over 10 år.  

 Forslag om voksenhold på en time – Pia undersøger, om det kan imødekommes. 

 Familie-hold ? Kan vi kombinere voksen-svømning og børnesvømning (varmt-vandsbassin) 

 Tilmelding åbnes fra 1. juni for eksisterende medlemmer 

 Tilmelding åbnes for nye medlemmer en 3-4 uger senere 

 Kontingent for hæves med ca 5%.  

 Pia ønsker en godkendt prisliste fra bestyrelsen for holdene inden Pia skal sætte holdene på 
hjemmesiden.  

 Rabat, hvis et medlem tilmeldes flere hold i samme sæson?  Kan dette håndteres via 
klubmodulet? Jørgen undersøger dette (Bent + Pia + Jørgen).  

 Venteliste administration: Gebyr på 25,- kr pr hold. Information skal uddybes på hjemmesiden 
således at man ved, at man ikke er sikret en plads, men man har en chance. 



 Vi fastholder et administrationsgebyr på 75.- for nye medlemmer 

 Pia: Prøvetimer efterspørges? – ”kan mit barn komme og få en prøvetime midt i sæsonen”? A-
holdene har Pia sagt nej pga pladsmangel. B- & C–hold kan bedre håndtere en ”prøve-gæst”.  
Bestyrelsen indstiller, at hvis forældrene selv kontakter svømmeklubben, kan det arrangeres 
efter behov, det afgør Pia.  

 Klubtelefonen i ferie perioden – hvordan afdækker vi dette? Pia skriver ferieperioden rundt til 
bestyrelsen, så vi bedre kan afdække dette. Vi forsøger, at forkorte tilmeldingsperioden for 
eksisterende medlemmer fra 4 til 3 uger. Dermed rykkes den store telefon-byrde til lidt 
tidligere i sommerferien.  

 Opslagstavle – Søren Junker administrerer denne. Vi vil gerne have folderen op samt opslag for 
swim-camps. Reklame for open-water arrangement kunne måske også sættes op.  

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

 Charlotte undersøger indbetalinger fra sponsorstævnet, de manglende skal rykkes. Henrik 
følger op på kontoudtoget.  

 
Punkt 9: Projekt bliv badeklar – (Bent) 
 

 Bent informerer: projektet kører på skinner 
 
Punkt 10: Halplan – fremlagt af Bent & Pia: 
 

 Mandage har vi fået hele hallen fra kl 16-21.  

 Tirsdage – vi har søgt 3 baner og fået 2 baner 

 Onsdage – som i dag hhv 4 & 6 baner 

 Torsdage – stort set fået, det vi har søgt 

 Fredage – vi har søgt 3 baner og fået 2 baner 

 Lørdage – som i dag 

 Søndag – som i dag 

 Det er lidt problematisk i forhold til konkurrencesvømmere, når vi har for få baner tirsdage og 
fredage. Idet vi har 18 svømmere på to baner med den foreslåede halplan. Bent forhandler 
fortsat overfor kommunen.  

 Udvalg nedsat til halplan & svømmetider: Pia, Jens, Bent og Ann.  
 
 

Punkt 11: Brug af klublokale – (Annie) 
 

 Punktet udsættes til næste møde.  
 
Punkt 12: Eventuelt 
 

 Pia henvender sig til Jørgen omkring indhold i taskerne til swim-camps.   
 
Punkt 13: Næste møde fastsættes 
 

Tirsdag den 4. juni kl. 19:00 


