
 
 
Bestyrelsesmøde i Helsinge Svømmeklub den 7. januar 2016 

Dagsorden: 
 
1. Godkendelse af referat 
2. Opfølgning på referat 
3. Næste general forsamling 25. feb 2016 
4. Nyt til/fra k-udvalg (official situation / stævnesekretær / evaluering af netop afholdt 

gubbi/nålestævne/ samt klubmesterskab) 
5. Nyt til/fra sponsorudvalget 
6. Klublokale (rengøring /svømmebænk) 
7. Nyt til/fra svømmeskolen (forslag v/motion for håndværkere / undervisning Bjørnehøj FO) 
8. Økonomi 
9. Eventuelt 
10. Fastlæggelse af næste mødedato 

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

 Referatet er godkendt.  
 
Punkt 2: Opfølgning på referat 
 

 Søren bedes rundsende status på holdflytninger samt kontingent opfølgning til bestyrelsen.   
 

Punkt 3: Næste generalforsamling den 25. februar 2016 
 

 Datoen er fastsat til torsdag den 25. februar 2016  

 Formand Bent er på valg. Bent ønsker at trække sig tilbage som formand 

 Kasserer Charlotte er på valg – Charlotte modtager genvalg, men kan dog ikke samtidig være 
official 

 Menigt medlem Jørgen er på valg – Jørgen modtager genvalg 

 Menigt medlem Henrik er på valg – Henrik modtager ikke genvalg 

 Sekretær Ann er på valg – Ann modtager genvalg 

 Suppleanterne; Hanne er på valg – Hanne modtager genvalg, men dog ikke yderligere, qua sin 
post som stævnesekretær 

  Suppleant Michael er på valg – Michael modtager genvalg, men dog ikke yderligere, qua sin 
rolle som official. 

 Annie Forsberg og Søren Junker er ikke på valg 

 Jørgen ligger information om generalforsamlingen på hjemmesiden samt på info. skærmen.  

 Bent kontakter Brian Vindahl angående dirigent posten.  
 

  



 
 
 
Punkt 4: Nyt til/fra k-udvalg 
 

 Official situation: K-udvalg efterspørger en liste med svømmere og tilhørende forældre på k-
holdene. Herefter vil k-udvalget kontakte de relevante forældre og spørge hvilke opgaver, de vil 
kunne bidrage med at løse i klub regi. Henrik udarbejder listen.  

 Der eksisterer et ”du har talent” brev, dette brev vil blive revideret af k-udvalget. Dette brev 
skal udleveres til nye svømmere på talentholdet. Jørgen Gantriis sender dokumentet rundt.   

 Pia Gram vil gerne være koordinator for ”nye” forældre på talentholdet. 

 Hanne Leisted er under ”uddannelse” til stævnesekretær, Jens Ole lærer Hanne op.  

 Evaluering af netop afholdt gubbi/nålestævne: Der var rigtig god stemning. Det er beklageligt, 
at der gik lidt kludder i tiderne. Det foreslås, at de sidste nåle kan udleveres i forbindelse med 
sponsorstævnet i stedet. 

 Mulighed for værtskab for DM-hold den 16. - 17. - 18. i december 2016: Vil Helsinge 
Svømmeklub være værter for DM-hold – det kræver stor opbakning fra k-udvalget. Bent vil 
gerne være stævneleder, såfremt han ikke er formand. K-udvalget vender tilbage til Bent, om 
de ønsker at bakke op om ideen. Bent sender et oplæg til Annie, som koordinerer i k-udvalget.  
 

Punkt 5: Nyt til/fra sponsor udvalg  
 

 Talent- og konkurrenceholdene har fået udleveret sponsorlister. Sponsor kontrakterne er på vej 
retur.  

 Sponsor stævnet finder sted den 23. januar.  

 Vi skal sørge for at offentliggøre vore sponsorer på såvel hjemmesiden som i skabet ude i 
indgangspartiet.   
 

Punkt 6: Klublokale  
 

 Annie har talt med kommunen omkring klublokalet. Kommunen har tilbudt rengøring.  

 Bestyrelsen bevilger 5.000,- til k-udvalget, som kan bruges på renovering af klublokalet.  

 Bent tilbyder sin hjælp til oprydning i gamle papirer.  

 Såvel den nye som den gamle svømmebænk forbliver i træningslokalet.  
  
Punkt 7: Nyt til/fra svømmeskolen  
 

 Bestyrelsen har bemærket, at vore fredagshold er tyndt besat. Det vil være rart, om vi kan få 
fyldt holdene op. Pia Graves må gerne have dette i mente, i forbindelse med almindelig 
oprykning.   

 Bjørnehøjskolen’s FO svømning har vi varetaget tidligere, men vi har ingen trænere, der har 
mulighed for at besætte jobbet i 2016. Bestyrelsen beslutter derfor at melde afbud på opgaven 
i 2016, men gør det gerne fremover.  

 Jørgen undersøger mulighed for indkøb af trænershorts. 

 Ideer til nye hold: Motionshold for håndværkere / et kombinationshold for ungdomshold & 
vandpolo  / tri-hold.  

 
Punkt 8: Økonomi  
 

 Charlotte er stort set færdig med årsregnskabet for 2015.  

 Charlotte spørger om vore revisorer vil modtage genvalg.  
 



 

 
 
 
Punkt 9: Eventuelt 
 

 Repræsentantskabsmøde den 17. februar. Der skal bruges 6 repræsentanter. På sidste 
generalformsamling blev følgende repræsentanter for Helsinge Svømmeklub valgt: Jens 
Frederiksen, Jørgen Gantriis, Søren Junker, Micael Christiansen, Michael Therkelsen.   

 Der er formandsmøde den 26. januar, Bent og Søren deltager.  
 
Punkt 10: Fastlæggelse af næste mødedato 
 

 Onsdag den 3. februar kl. 19:00 
  

 


