
 
 
Bestyrelsesmøde i Helsinge Svømmeklub den 10. august 2015 
 
Dagsorden: 
 
1. Godkendelse af referat 
2. Opfølgning på referat 
3. Medlemsstatus 
4. Klublokale + inventar (svømmebænk) 
5. Diverse instruktioner fra svømmehallen (mail videresendt tidligere) herunder aktivitetsplan for 

sæsonen 
6. Klubbens synliggørelse (foldere, infoskærme mm.) 
7. Nyt til/fra k-udvalg 
8. Nyt til/fra svømmeskolen 
9. Nyt til/fra sponsorudvalget 
10. Læsning af klubmail i klublokalet 
11. Haltider, herunder ”klage” 
12. Eventuelt 
13. Fastlæggelse af næste mødedato 

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

 Referatet er godkendt.  
 
Punkt 2: Opfølgning på referat 
 

 Der er ikke noget udestående i forhold til referatet fra sidst.  
 

Punkt 3: Medlemsstatus 
 

 Der er 598 medlemmer i skrivende stund mod 650 sidste år samme tid.  
  



 
 
 
Punkt 4: Klublokale + inventar (svømmebænk) 
 

 Svømmebænk – hvad er status – Søren vil du følge op? 

 Bestyrelsen ønsker fortsat ikke installation af opvaskemaskine i klublokalet 
 
Punkt 5: Diverse instruktioner fra svømmehallen (mail videresendt) herunder aktivitetsplan for 
kommende sæson 
 

 Bestyrelsen (Ann) tager kontakt til Pia G, for at sikre afholdelse af livredder bassin prøver 
snarest muligt – samt afholdelse af trænermøde. 

 På trænermødet skal de nye retningslinjer fra Gribskov kommune gennemgås med trænerne. 
Ann sørger for print og hænger dem op i klublokalet.  

 Åbent hus den 4. oktober – ”Den store svømmedag” 

 Aktivitetsplanen skal indsendes til kommunen. Opgaven ligger hos Jens og k-udvalget. Annie 
tager kontakt til Jens.  

 Der afholdes brugergruppe-møde med svømmehallen den 21/9. Her skal Pia og Jens deltage 
samt en fra bestyrelsen.  

 
Punkt 6: Klubbens synliggørelse (trykning af foldere, infoskærme) 

 

 Det går fint med info-skærmene. Foldere er uddelt på swim-camp.  
 

Punkt 7: Nyt til / fra k-udvalget   
 

 Der savnes stævner for svømmere, som er mellem ”mini” og ”mesterskaber”. Der henstilles til 
k-udvalget, at der arrangeres flere stævner for denne gruppe.  
 

Punkt 8: Nyt til / fra svømmeskolen  
 

 Træner og hjælpetræner lønningerne justeres med 5%. Charlotte fremsender nye satser til Pia. 
Satserne afrundes til hele 5,- kr pr. time. Lønstigningen træder i kraft fra 17. august 2015, dvs 
sæson 2015/2016.  

 Medlemmerne skal printe adgangskort igen i år. Jørgen sender besked til medlemmerne.  

 Voksenholdet onsdag morgen må aflyses pga for få tilmeldte. Pia bedes kontakte den tilmeldte 
person, og tilbyde at flytte til et andet hold mod nedslag i prisen på 50%.  

 Vi forsøger at ”bemande” den første uge af svømmeskolen, så meget som muligt. Derudover 
må Pia G gerne være tilstede i hallen, hvis muligt.   
 

Punkt 9: Nyt / til fra sponsor udvalget  
  

 Henrik har været meget arbejdspresset i den forgange sæson og ønsker at udgå som ansvarlig 
af sponsorudvalget pga stigende rejseaktivitet i den kommen sæson.  

 Henrik melder ud på det næste forældremøde, at der skal nye kræfter til.  
 
Punkt 10: Læsning af mails i klublokalet 
 

 Jørgen har lavet en løsning via Outlook, der er linket op til ”kontor-mailen”.  
 

  



 
 
 
Punkt 11: Haltider, herunder ”klage” 
 

 Bestyrelsen har været samlet helt og delvist til en del ekstra ordinære møder i maj, juni og juli 
måned. Den foreslåede halplan for sæson 2015/2016 havde skåret i haltiderne og fordelt 
banerne anderledes. Bestyrelsen fandt det ikke tilfredsstillende og har indgivet en klage til 
kommunen. Bestyrelsen håber meget på en bedre dialog med kommunen til næste år og håber 
ligeledes, at halplanen kan godkendes tidligere på året, idet den meget sene udmelding i år lå 
alt for tæt på vor planlægning af den kommende sæson og dermed tilmeldingsprocedure i juni 
måned.  

 Bestyrelsen ønsker fortsat, at vi kommer tilbage til halplanen for sæson 2014/2015.  
 
Punkt 12: Eventuelt 
 

 Charlotte er ved at lave budgetopfølgning for konkurrence afdelingen. Vi tager punktet op 
næste gang.  

 
Punkt 13: Fastlægge næste møde 
 

 Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag den 16. september kl. 19:00.  
 

 
 


