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Helsinge Svømmeklub. 
 

Referat bestyrelsesmøde d. 11. Februar 2014 i Klublokalet 

Tilstede var: Susanne, Bent, Søren, og Heidi 

 

1.                   Godkendelse af sidste referat:  

                       

2.                   Opfølgning på referat. Karsten forslog af forældre skal havde ledsagerkort til 

klublokalet. Det er muligt, men besværligt. 

                          

3.                   Til og fra K-afdeling:  

 

Penge og mad til stævner for konkurrencesvømmerne:  
Det er normalt, at klubben betaler ophold og kun når en bro skal passeres vil der blive udbetales 

bropenge og 1 kr./km i transport. Andre kørselspenge fx stævner på sælland er det kutyme at 

forældre til de svømmende børn selv aftale  et beløb for kørslen. Maden står svømmerne altid selv 

for. Der kan laves madplaner, så hver svømmer kommer med noget mad til fælles buffet. 

Penge og mad til stævner, lægges op på K-udvalg hjemmeside. Carsten. 

 

Hermed lidt informationer om det afholdte sponsor stævne: 

- Vi sendte breve ud til ca. 200 virksomheder 

- På de tilbagemeldinger vi har fået, er stort set alle virksomheder blevet besøgt – det er min 

(subjektive) oplevelse at vi har besøgt en større andel virksomheder i år end de tidligere år.. 

- 40 har meddelt at de ikke ønsker besøg igen – det er også et større end sidste år – men antal 

besøg og tilbagemeldinger hænger vel sammen… 

- 81 virksomheder/privatpersoner har været med som sponsorer.  

- Efter weekendens opsamlingsheat – blev der i alt svømmet 111 km ~ 3470 i gns  - mod 

sidste år 123 km og et gns på 3510 pr svømmer - hmm 

- Det indsamlede beløb er opgjort til  60.918 DKK , dette er inkl. Gavekort fra Sportigan på 

ialt 500DKK. 

- ”opkrævningsbreve” til sponsorer forventes udsendt uge 8… 

 

Susanne får tilsendt den sædvanlige opgørelse i uge 8. 

                    

4.                   Til og fra svømmeskolen:  

Fra Pia  

   

Hermed lidt input omkring svømmeskolen:  

   

1. Trænerposterne er igen besat efter at Lasse Witt er stoppet som træner.  

2. Pia flytter stadig børn til nye hold, så der kommer også stadig nye medlemmer ind.  



 

2 of 2 

3. Der er også gang i eneundervisningen. Karina er igang med nr. 3 og 2 mere venter forude. Så har 

vi haft 5 personer igennem.   

4. Sæsonen går godt og stemningen er fin.  

5. Vi holder trænermøde søndag den 23.2 kl. 10. Bent kommer med morgenbrød og Heidi og 

udarbejder APV for trænerne. 

6. Pia har givet svømmehallen lov til at flytte vores blå stole (som står ved indgangen) op i 

svømmehallens rum, så de kan have deres hvide borde/stole stående i indgangspartiet. De bærer 

dem frem og tilbage hele tiden, og det vil være dejligt for dem, hvis de står tættere på.  

7. Pia vil rigtig gerne have den blå opslagstavle op at hænge i klublokalet. Lars 

8. Rengøringen af klublokalet fungerer fint. Pia vil lave nogle oprydningsregler, da nogle unge er 

ikke så gode til at rydde op efter sig selv.  

9. Pia har sat nogle tonere over i klublokalet (fra printer privat). Måske kan klubbens printer bruge 

dem..  

10. Se min anden mail om frivillig-ansvarlig.  

 

5.                  Info. om møde med hallen/Mette Larsen  

Mette Larsen overtager ansvaret for hallen fra 1. april. Det er aftalt at få et møde og en dialog om 

fordeling af haltiderne. Bent har kontakten til Mette Larsen. Kontakt på klublokalet 

Adgangskort til svømmehalen bliver igen til sommer et stort arbejde skal huskes i bestyrelses 

arbejdet. 

6.                   Generalforsamling tirsdag den 18. februar 2014 kl. 19.30. i klublokalet.              

Underskrivelse af regnskab – status på ringe opgaver jvnf. Martins liste  

Modtagne forslag til dagsorden.  

Revisoren + bestyrelsen + dirigent kommer kl. 18 til smørebrød 

Arbejdsopgaver (opgavelisten fra Martin) + indbydelsen sendes igen. Søren 

Smørbrød, Sussanne 

Kaffe, the, sodavand og øl senere 

 

                       

7.                    Næste bestyrelsesmøde. Aftales med den nye bestyrelses 

   

8                    Eventuelt Søren og Bent har været til HSI-møde, Søren komme med forslag og 

koncert på tværs af alle klubber i HSI. Repræsentantskabsmøde den 26. februar.  

 

 

 


