
 
 
Bestyrelsesmøde i Helsinge Svømmeklub den 9. marts 2017 

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

 

 Formand: Lars Frederiksen (valgt på generalforsamlingen) 

 Næstformand: Stig Peters 

 Kasserer: Charlotte Antonisen (valgt på generalforsamlingen) 

 Sekretær: Ann Andersen 

 Menigt medlem – Webmaster & Sponsorudvalg: Jørgen Gantriis 

 Menigt medlem - Klublokale & konkurrenceudvalg: Annie Forsberg 

 Menigt medlem – Michael Therkelsen 

 Suppleanter: Hanne Leisted & Henrik Jeppesen 
 
Punkt 2: Fordeling af arbejdsopgaver 
 

 Excelfilen med fordeling af arbejdsopgaver behandles på næste møde  
 
Punkt 3: Økonomi 
 

 Der foretages budgetopfølgning på næste møde.  
 

Punkt 4: Nyt til/fra svømmeskolen 
 

 Diplomer er trykt til svømmeskolen 

 Kursus er afholdt for forældre/barn-hold 

 Vi kan overveje, om vi kan reklamere yderligere for de sene svømmehold (kl. 19-20) til den 
kommende sæson. Ann skriver et forslag til en lille reklame-flyer. Lars kontakter skolerne, 
fritidshjem og evt børnehaver, om vi kan hænge ”flyers” op.  

 Swim-camp i uge 26 & uge 27 er åbne for tilmelding.   

 Førstehjælpskursus til swim-camps. Annie koordinerer med Pia G. Michael undersøger med HSI, 
hvad de kan tilbyde.  
 
 

 
 
 

  



 
 

Punkt 5: Nyt til/fra k-udvalg 
 

 Klubtøjet & trænertøjet er hos Sportigan, trykning udestår. 

 Forældremøde for talentholdsforældrene den 22/3 

 NS Mini afholdes den 19. marts 

 Danish Open afholdes i Bellahøj 

 Der skal mere information til svømmerne og deres forældre omkring afbud til stævner, så vi 
undgår at betale for stævner, hvor svømmeren melder afbud i sidste øjeblik. Trænerne skal 
ligeledes give stævnesekretæren besked i god tid, hvis afbud.  

 Stævne-etik: Bestyrelsen opfordrer til, at alle svømmere bliver og hepper til alle har svømmet, 
så de sidste ikke svømmer alene uden nogle fra klubben for hvert stævneafsnit.  

 Ansøgning er sendt til SparNord og Danske Bank for sponsorat til tidstager urer. 

 Der skal tages foto af svømmerne til udlevering til sponsorerne.   
 

Punkt 6: Haltider sæson 2017/2018 
 

 Stig, Jens, Pia deltager i møde med kommunen den 14. marts. 

 Brugergruppemøde afholdes den 20. marts – Stig deltager – Pia deltager du?  
 

Punkt 7: Klublokale 
 

 Gulvet er færdigt, der er fuget.  

 Stig fremsender en driftsvejledning til gulvet til kommunen (igen).  

 Jørgen sender rengøringsmailen rundt til svømmerne & trænerne (igen), da klublokalet igen 
trænger til oprydning. Ellers er det svært at gøre rent.  

 
Punkt 8: Årshjulet 
 

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

 
 
Møderække: 

 
Onsdag den 5. april kl 18:00-19:30 
Tirsdag den 2. maj kl 18:00-19:30 
Lørdag den 10. juni kl. 7:00-9:00  
 
 
 

 


