
 
 
Bestyrelsesmøde i Helsinge Svømmeklub den 11. december 2014 
 
Dagsorden: 
 
1. Godkendelse af referat 
2. Opfølgning på referat 
3. Klublokale 
4. Hvordan får vi gjort klubben synlig – folder / skærme 
5. Nyt til/fra k-udvalg  
6. Nyt til/fra svømmeskolen  
7. Nyt til/fra sponsor udvalget  
8. Læsning af klubmail i klublokalet 
9. Kommende Generalforsamling 
10. Eventuelt 
11. Fastlægge næste mødedato 

 
 
Til stede:,  Bent Hansen, Søren Junker,  Charlotte Antonisen,   Jørgen Gantriis, Henrik Jeppsen , Annie 
Forsberg,  Ann Andersen. 
 
Ikke til stede:   Lars Poulsson,  Peter Bernhard. 
 
 
Punkt 1: Godkendelse af referat 
 

 Referatet er godkendt.  
 
Punkt 2: Opfølgning på referat 
 

 Børneattester er indhentet på alle trænere 

 Der følges op på, om der børneattester på holdlederne. Annie tager dem med i k-udvalget. 

  HSI møde – Henrik kontakter HSI omkring træningsure. 
 

Punkt 3: Klublokale 
 

 Træningsudstyret er sat op og instruktion er givet til svømmerne 

 Opslagstavlen skal gerne hænges op og de sidste reoler samles, når de kommer. 
 
Punkt 4: Hvordan gør vi klubben synlig? 

 

 Facebook er kommet rigtig godt fra start med gode opdateringer & billeder. 

 TV-skærmen – Jørgen kontakter kommunen igen 

 Annie forsøger at ændre navn fra HSI til Helsinge Svømmeklub i kommunens system 
  



 
 
Punkt 5: Nyt til/fra k-udvalg  
 

 Rigtig god afvikling af klubmesterskab både i svømmehallen og efterfølgende i salen. Ros til 
arrangørerne fra bestyrelsens side.  

 
Punkt 6: Nyt til/fra svømmeskolen 

 

 Konceptet ”Lidt Bedre” bliver klargjort inden jul og træder i kraft fra 1/1-2015. 
 

Punkt 7: Nyt til / fra sponsorudvalget  
 

 Breve til sponsor stævnet (10/1) er uddelt 
 

Punkt 8: Læsning af klubmail i klublokalet  
 

 Jørgen kigger på sagen 
 

Punkt 9: Kommende generalforsamling 
  

 Forslag til vedtægtsændring fra bestyrelsen: ”Der kan indkaldes til generalforsamling via 
klubbens hjemmeside i stedet for via lokal presse” 

 Forslag til vedtægtsændring fra bestyrelsen: ”Forældre til børn, som er medlemmer må gerne 
stille op til bestyrelsen og dermed blive såvel valgbare som stemmeberettigede”, derved sikrer 
vi flere mulige kandidater til bestyrelsen i fremtiden 

 Bent rundsender et forslag til beretningen til bestyrelsen 

 Henrik, Jørgen og Ann er ikke på valg (idet de sidder for 2 år ad gangen) 

 Søren og Annie er på valg og ønsker begge genvalg 

 Formand Bent er på valg 

 Kasserer Charlotte er på valg  

 Næste års generalforsamling er fastsat til tirsdag den 24. februar 2015 
 
Punkt 10: Eventuelt   
 

 ”Åben Havn” i Gilleleje: Bent melder positivt tilbage om eventuel deltagelse. 

 HSI holder repræsentantskabsmøde den 18. februar.  
 
Punkt 11: Næste møde fastsættes 
 
 

Næste møde bliver torsdag den 22. januar 2015 kl. 19:00. 


