
 
 
Bestyrelsesmøde i Helsinge Svømmeklub den 10. april 2014.  
 
Dagsorden: 
1. Godkendelse af referat 
2. Opfølgning på referat 
3. Webmaster – kursus i klubmodul for bestyrelsesmedlemmer 
4. Betalingssystem i klubmodel 
5. Hvordan får vi gjort klubben synlig 
6. Nyt til/fra k-udvalg – Annie 
7. Nyt til/fra svømmeskolen – Ann 
8. Nyt til/fra sponsorudvalget – Henrik 
9. Projekt bliv badeklar 
10. Nye haltider for næste sæson 
11. Eventuelt 
12. Fastlægge næste møde dato 

 
 
Til stede:  Annie Forsberg, Søren Junker, Jørgen Gantriis, , Henrik Jeppesen, Ann Andersen 
 
Ikke til stede:  Bent Hansen, Charlotte Antoniusen, Lars Poulsson, Peter Bernhard. 
 
 
Punkt 1: Godkendelse af referat 
 
Referatet er godkendt.  
 
Punkt 2: Opfølgning på referat 
 

 Annie skulle få en liste over udleverede nøgler – Annie mangler svar fra Carsten.  

 Jørgen har et par udeståender med Carsten omkring WEB. (Carsten har været syg).  

 Svømmemailsystemet ligger lidt udenfor selve klubmodulet. Jørgen tager kontakt til Martin Gowers 
og Carinna samt Jens Ole vedr webmaster@helsinge-swim.dk, så Jørgen kan se den fremover.  

 Web-shop (Annie og Jørgen har holdt møde med Martin G.). Forslag: Klubtøj til bestilling med 
navne på kan fremover kun bestilles i kortere perioder (f.eks ved opstart og til julegaver).  

 Adgangskort: Jørgen har kontakt til Mette i Gribskov Kommune omkring f.eks. stregkode-løsning. Vi 
afventer Gribskov kommune. 
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Punkt 3: Webmaster – kursus i klubmodul (Jørgen) 
 

 Annie kunne slet ikke logge på – Annie forsøger igen og kontakter Jørgen, hvis det fejler igen.  

 Henrik forsøger i weekenden – og kontakter Jørgen, hvis det fejler. 

 Ann har testet og det virker fint.  

 Ann kontakter Heidi omkring sekretærmailen. Den går pt. på fejl. Heidi er på ferie pt. Mailen 
bliver i skrivende stund videresendt til en anden mail, men returneres med fejl. Ann forsøger 
om den kan tilbage-dirigeres og skriver ellers med Jørgen.  

 
Punkt 4: Betalingssystem 
 
Søren informerede omkring kortgebyrer i forbindelse med betaling. Vi fastholder, at vi ikke vil tildele 
yderligere gebyrer i forbindelse med betaling.  
 
Punkt 5: Hvordan får vi gjort klubben synlig? 
 

 Lave en ny folder for svømmeklubben, som kunne stå på ”folder-standeren”. Annie & Ann 
undersøger og kommer med oplæg.  

 

 Der findes allerede ”velkommen til talent holdet” på hjemmesiden  
 

 Benytte fladskærmen – vi kunne vel også komme på fladskærmen indgangspartiet / eller købe 
vor egen fladskærm og informere via denne. Jørgen & Henrik undersøger pris og udstyr mv.  
 

 Weekend-ugeposten – søger sportsbegivenheder til avisen. Måske har Pia en god historie 
omkring voksen-svømning. De fleste artikler omhandler konkurrenceholdene. Kan vi bringe en 
sjov historie fra selve svømmeskolen.  
 

 Kan vi tilbyde freddags-voksen-crawl holdet til reduceret pris resten af sæsonen for nye 
medlemmer ”kom i form før sommeren” – ”kom og få en prøvetime på holdet”. Søren taler 
med Pia. Det kunne måske også ske tirsdag på voksen-holdet kl 17:00-17:30.  
 

 Vi skal reklamere med, at vi har ”få” pladser tilbage på holdene. – Skal måske ske i 
august/september, så vi kan få fyldt holdene op. 
 

 Facebook siden kunne opdateres. ”Helsinge Svømmeklub”. Kunne vi vise os frem den vej? 
Hvem ejer egentlig den side?  
 

 Facebook siden for konkurrence / talentholdet kunne benyttes til ”sam-kørsel” for eksempel.  
 

 Kunne man ved indmelding i klubben få en t-shirt ved opstart? 
 

 
 



 
 
Punkt 6: Nyt til/fra k-udvalg – Annie 
 
Annie har meddelt k-udvalget, at hun kan deltage, når de har brug for en repræsentant fra bestyrelsen.  
Annie indhenter referat fra k-udvalgsmøderne.  
 
Punkt 7: Nyt til/fra svømmeskolen – Ann 
 
Der var ikke noget nyt.  
 
Punkt 8: Nyt til/fra sponsorudvalget – Henrik 
 

 Henrik deltager i sponsorudvalget og indhenter referater. Gruppen er i gang med at skrive ”en 
profil”, som kan sendes til eventuelle sponsorer / virksomheder. 

 Vi mangler en opdatering fra Charlotte /Susanne omkring indbetalinger vedr sponsorstævnet.  

 Måske kan vi få sponseret nogle af tingene til de to sommer-svømme-camps? 
 
 
Punkt 9: Projekt bliv badeklar 
 
Projektet med Bjørnehøjskolen har været for de mindre skolebørn (0. klasser) og har kørt rigtig godt.  
 
Punkt 10: Nye haltider for næste sæson 
 
Mette Larsen vil melde tilbage inden 1/5. Vi afventer de endelige haltider.  
 
Punkt 11: Eventuelt 
 

 Søren har talt med Pia omkring at få flere frivillige ind i klubben. Vi bør tale om det på næste 
bestyrelsesmøde. F.eks. assistance til julearrangementer mm. Måske kan man bedre lokke folk 
til en ”enkelt” begivenhed end for mange opgaver.  

 Søren fortalte om DGI mødet i Roskilde. Hvordan får man skabt bedre kontakt mellem 
forældrene, børnene og svømmeklubben. Det kan være et 3-4 årigt forløb. ”Min Svømmebog”. 
1-2 træning for voksne som skal lære crawl svømning – pris 35.000,- ved køb af konceptet. 
Svømmeleder Pia ville lade sig inspirere. Ocean Rescue Camp – køres allerede via Nordkysten.  

 
Punkt 12: Næste møde fastsættes 
 

Mandag den 5. maj kl 19:00.  
 
 


