
 
 
Bestyrelsesmøde i Helsinge Svømmeklub den 12. april 2016 

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

 Antonisen og Ann Andersen.  
 
Ikke til stede:  Hanne Leisted, Henrik Jeppesen, Søren Junker. 
 
Dagsorden: 
 
1. Godkendelse af referat 
2. Opfølgning på referat 
3. Årshjulet 
4. Nyt fra k-udvalget (herunder Gubbi stævne den 21. maj) 
5. Nyt fra svømmeskolen 
6. Halfordeling  
7. Valg af lokale fordeler 
8. Nøglebrikker 
9. Lås af branddør ved indgang 
10. Eventuelt 
 
 
 
Punkt 1: Godkendelse af referat  
 

 Referatet blev godkendt 
 

Punkt 3: Opfølgning på referat 
 

 Opfølgning på referatet med stort og småt blev foretaget.  
 

Punkt 3: Årshjulet 
 

 Punktet overføres til næste møde.  
 

Punkt 4: Nyt fra k-udvalget  
 

 Der er møde på torsdag i k-udvalget. Officials situationen er fortsat et problem.  

 Jørgen følger op på maillisten i klubmodulet ”official-listen”, så vi sikrer, at alle der skal 
modtage mails får vor information.  
 

Punkt 5: Nyt fra svømmeskolen 
 

 Rundering er foretaget på alle svømmeholdene. Der er udsendt nyhedsbrev fra Pia G den 11/4.    

 Swim camp holdene er oprettet og allerede med god tilmelding. 

 Diplomer uddeles i forbindelse med sæson afslutning.  

 Michael kontakter en trykker angående pris. Michael kontakter Pia for at høre om antal.  

 Pia skal skrive til bestyrelsen angående indkøb vedr. swim-camps.  
 



 
 
Punkt 6: Halfordeling 
 

 Michael, Jens og Pia deltog i kommunens halfordelingsmøde. Helsinge Svømmeklub har fået 
vore ønsker opfyldt således, at vi kan fortsætte med den nuværende halplan i sæson 
2016/2017.  

 Bestyrelsen vil gerne ny-tænke nogle nye holdtyper (f.eks. superhold for 10-13 årige, ungdoms+  
mv. ).  
 

Punkt 7: Valg af lokalefordeler  
 

 Stig er valgt som lokalefordeler i forhold til kommunen.  
 
Punkt 8: Nøglebrikker  
 

 Pia og Michael tildeles adgang til flere rum.  
 
Punkt 9: Lås af branddør ved indgangen 
 

 Vær opmærksom på at få lukket branddøren ved slusen.  
 
Punkt 10: Eventuelt 
 

 Der var ikke nogle punkter til eventuelt.  
 
 
 

Næste møde er ONSDAG DEN 11. MAJ KL. 18:30 i KLUBLOKALET.  


