
 
 
Bestyrelsesmøde i Helsinge Svømmeklub den 7. december 2016 

 
Til stede:,  Michael Therkelsen,  Jørgen Gantriis, , Stig Peters, Søren Junker, Annie Forsberg, Charlotte 
Antonisen og Ann Andersen.  
 
Ikke til stede:  Henrik Jeppesen og Hanne Leisted 
 
Dagsorden: 
1. Nyt til/fra svømmeskolen  
2. Lyd i hallen  
3. Økonomi 
 
Punkt 1: Nyt til/fra svømmeskolen  
 

 SWIM camp i uge 26 fastholdes, men grundet renovering vil det ikke være muligt i uge 31. Vi 
kan i stedet for uge 27, 28 eller 42. Det besluttes, at vi holder det i uge 26 og 27. Pia melder 
tilbage til kommunen.  

 Forældreproblem i hallen; bestyrelsen anbefaler fortsat, at forældrene bliver ude i cafe 
området, med mindre der skal gives beskeder til trænerne.   

 Refusion af kontingenter: Der har været enkelte forespørgsler omkring refusion af kontingentet 
af forskellige årsager. Iflg. vore betingelser er der ikke fortrydelsesret. Betingelserne fremgår af 
hjemmesiden.  Bestyrelsen fastholder betingelserne og fastholder, at vi ikke refunderer.  

 Praktikanter starter den 11. januar, Louise og Sofie tager sig af opgaven.  

 Pia Frandsen stopper og Trine Rissum tager over i stedet.  

 Diplomer skal på hjemmesiden. Jørgen tager sig af opgaven.  

 Michael skal bestille en ny portion diplomer: 300 stk: A, A+, A+ dyb. Øvrige hold 150 stk. 
Folderen bestilles ligeledes 1.000 stk.  

 Status på tøj - Jørgen følger op med Brian.  

 Internt kursus den 26. februar (mor & far barn hold som tema) 

 Aftalen med indkøb af materialer via kommunen fungerer rigtig fint. Det vil vi gerne fortsætte 
med.  

 Julefrokost for trænere lørdag den 21. januar. Samme dag som Gubbistævne.  

 Pia skal give bestyrelsen besked om ledige pladser på holdene medio januar. Hvis der er ledige 
pladser, skal vi reklamere for pladserne for at få fyldt holdene fra januar til maj måned.  

 
Punkt 2: Lyd i hallen  
 

 Bestyrelsen har bevilget 965, kr til etablering af lyd i hallen i forbindelse med stævner.  
 

Punkt 3: Økonomi 
 

 Saldobalancen blev gennemgået både i forhold til de aktuelle tal og i forhold til budgettet for 
næste år. Kørepenge til/fra træningslejre bevilges fremadrettet. 

 
Næste møde:  
Mandag den 30. januar kl. 18:00-19:30  
Generalforsamling torsdag den 23. februar kl. 19:30 


