
 
 
Bestyrelsesmøde i Helsinge Svømmeklub den 11. september 2017 

 
Til stede: Lars Frederiksen, Jørgen Gantriis, Charlotte Antonisen, Annie Forsberg, Hanne Leisted, Pia 
Graves og Ann Andersen.  
Ikke til stede: Stig Peters, Michael Therkelsen og Henrik Jeppesen 
 
Punkt 1: Opfølgning på referat fra sidste møde  
 

 Der er ingen punkter til opfølgning.  
Punkt 2: Nyt til/fra svømmeskolen 
 

 Status på opstart: Trænerteams fungerer pt. godt sammen. Der er ansat tre nye hjælpetrænere 
i denne sæson. Der er rykket børn rundt mellem holdene, så de alle er på det rigtige hold.  

 Superholdet har 17 tilmeldte, men der er 35 pladser i alt.  

 Aktivitetsplan 

 Ledige hold (onsdag kl. 19:30, torsdag kl.19:00 og torsdag kl. 19:30) er pt. ledige.  

 Vandgymnastikhold for voksne torsdag fra kl. 15-16 har kun tre tilmeldte i skrivende stund.  

 Voksenhold onsdag aften kl. 20:00-21 i morskabsbassin. 

 Reklameopslag til Helsingegården, biblioteket, kommunen…….. Ann laver et par 
plakater/opslag. 

 Eneundervisning, der er 10 tilmeldt pt. Der er igen lidt støj med baneanvendelsen på disse 
tidspunkter. Pia tager punktet med kommunen på næste bruger-møde.  

 Brugergruppemøde afholdes den 21. september, hvor Pia og Lars deltager.  

 Administrationen har lovet at forsøge at finde et andet lokale til dryland træning.  

 Visse k-svømmere har trænet dryland og er gået direkte i vandet (uden bad). Det henstilles 
naturligvis til k-svømmerne, at de naturligvis skal gå i bad inden svømning. Jens tager dette 
punkt med k-svømmerne.  

 Der er pt. problemer med ”sorte” striber fra sko i svømmehallen. De sorte mærker kommer 
muligvis fra gulvet i træningslokalet 

 Bassinprøver koordineres med kommunen, så det kan holdes sammen med de øvrige 
foreninger i svømmehallen.  

 Aktivitetsoversigt.  
o ”Gubbistævnet” bliver afholdt den 4. februar. Pia G. har meldt afbud på dagen, men 

sørger for trænere fra svømmeskolen til at komme på dagen.  

 ”Den Store Svømmedag”.  
o Jens sætter k-svømmere på til at tælle baner.  
o Jens sætter k-svømmere til at skrive diplomer.  
o Annie og Hanne deler opgaven med indberetning til ”Den Store Svømmedag”. Hanne 

fra 9-12 og Annie fra 12-15.  
o Vi har arrangementet fra kl 9-15.  
o Vi skal sælge distance mærker igen pris 25,- pr mærke og svømme t-shirt 30,-. 

Svømmebriller 20,-  
o Svømmehallens administration sørger for fortæring og frugt til trænerne 

 Tema i år bliver ”træner vs hjælpetræner”. Der er mødepligt for trænerne til disse kurser og til 
trænermøder i øvrigt. Det finder sted søndag den 4. november.  

 I ugen med forældre-indgang, vil Pia G. forsøge at være til stede i hallen (noget af tiden).  

 Pia skriver snart nyhedsbrev og sender rundt.  

 Træningstøj bestilles hos Jørgen. 

 Foldere: Jørgen følger op inden næste møde med Alice.  



 

 
 

 
Punkt 3: Nyt til/fra k-udvalg 
 

 Børneattester på holdledere bør indhentes i forbindelse med overnatninger. Det kan eventuelt 
gøres elektronisk.  

 Klubtøj (t-shirt) til holdledere og andre voksne interesserede oprettes som event. Jørgen har 
opgaven.  

 Forældremøde for k-udvalget foreslås afholdt 10. oktober. Jens koordinere med 
foredragsholder og med Café Mille.  
 

Punkt 4: Sponsor  
 

 Jørgen har oprettet sponsor aftale med ”OK”. Ann tester, om hun kan ændre sponsor-modtager 
på ”OK”s hjemmeside.  
 

 
Punkt 8: Eventuelt  
 

 Der var ikke noget til eventuelt.  
 

 
 
 
 
 
 
Bestyrelsesmøde tirsdag den 31. oktober kl 18:30-20:00 (et punkt her er sponsorstævne) 
 
Bestyrelsesmøde onsdag den 6. december kl 18:30-20.00 (et punkt her er valg til bestyrelsen) 
 

 


