
 
 
Bestyrelsesmøde i Helsinge Svømmeklub den 12. april 2016 

 
Til stede:,  Michael Therkelsen, Annie Forsberg, Stig Peters, Jørgen Gantriis, Charlotte 

 Antonisen, Søren Junker og Ann Andersen.  
 
Ikke til stede:  Hanne Leisted og Henrik Jeppesen 
 
Dagsorden: 
 
1. Godkendelse af referat 
2. Opfølgning på referat 
3. Halplan 
4. Nyt fra svømmeskolen 
5. Swim-camp 
6. Helsinge Hallerne 50 års jubilæum 
7. Priser for kommende sæson 
 
 
Punkt 1: Godkendelse af referat  
 

 Referatet blev godkendt 
 

Punkt 3: Opfølgning på referat 
 

 Vi må følge op på næste møde.  
 

Punkt 3: Halplan 
 

 Pias forslag til halplan er vedtaget. Ændringer er blandt andet indførsel af 45 minutters 
voksenhold, indførsel af et ”super-hold B/C” samt et en times voksen begynderhold i 
morskabsbassin.  

 Fredag den 10. juni åbnes der tilmelding for nuværende medlemmer. 

 Fredag den 1. juli åbnes der for tilmelding for nye medlemmer.  

 Åbent hus arrangement (Michael & Pia deltager) – tirsdag den 14. juni kl. 18-19 (for nuværende 
medlemmer) og igen tirsdag den 9. august kl. 18-19 (for både nuværende medlemmer og nye 
medlemmer). 

 Betalingskort undersøges omkring VISA Elektron (Jørgen & Charlotte). 

 Prisen på holdene skal sendes til Pia (Charlotte udarbejder).  
 

 
  



 
 
Punkt 4: Nyt fra svømmeskolen 
 

 Rekvisitter til svømmehallen; Pia meddeler, at det fungerer rigtig fint med indkøbet til fælles 
brug for svømmehallen. Vi vil gerne fortsætte ordningen. Pia kontakter kommunen herom.  

 Foreningsdag søndag den 28. august. Jens og Pia koordinerer dette.  

 Bassin / livredderprøver arrangeres fælles for alle foreninger i svømmeklubben (ultimo august 
eller start september). 

 Kursus for trænerne under temaet ”undervisningsdifferentiering” bliver den 17. september.  

 Den store badedag bliver søndag den 2. oktober.  

 Cykelparkering i klublokalet; Søndag morgen dispenseres der for cykelparkering i klublokalet til 
TRI-cyklerne. Cyklerne skal dog være rene (dvs fri for mudder/vejsalt) og må ikke stå på 
flugtvejene og ej heller på træningsarealet, men kun i selve klublokalet.  

 Trænertøj: Bestyrelsen bevilger såvel t-shirt som shorts til alle trænerne og hjælpetrænerne, 
gerne med navn. Pia og Jørgen koordinerer.  

 Østmole undervisning i 4 uger fra mandag-fredag fra kl 10-12.  

 Pasning af telefon i uge 27-28-29. Uge 27= Jørgen, Uge 28 = Jørgen, Uge 29 = Michael. 

 Ny klub telefon indkøbes (Jørgen håndterer dette). 

 Brevbakker til diplomer – Annie undersøger. 
 
 
Punkt 5: Swim-camp 
 

 Der er næsten udsolgt på begge camps.  

 Pia koordinerer indkøb med Jørgen angående t-shirts / drikkedunke etc. 

 Stig spørger i REMA 1000 (muslibar, rosinpakker, plastikbægre 700 stk., 2 ruller skraldesække, 
stanniol 6 ruller,  

 Søren sørger for saftevand 

 Charlotte spørger i Kvickly angående frugt indkøb: ( 1 ks. æbler, 1 ks pærer, 1 ks. bananer og 4-
5 vandmeloner) pr camp.  

 
Alt skal gerne være leveret i klublokalet til den 19. juni (undtagen frugten).  
 
Punkt 6: Helsinge Hallerne 50 års jubilæum 
 

 Der skal betales inden 1. juli.  
 

Punkt 7: Priser for kommende sæson 
 

 Kontingenter skal stige 6% pr hold afrundet til nærmeste 5,- kr.  
 
 
 
 

Næste møde er SØNDAG DEN 29. MAJ KL. 9:00-12:00 i KLUBLOKALET.  
Charlotte indkøber et brød.  


