
 
 
Bestyrelsesmøde i Helsinge Svømmeklub den 12. august 2014 
 
Dagsorden: 
 
1. Godkendelse af referat 
2. Opfølgning på referat 
3. Økonomi – drøftelse af restancer 
4. Status adgangskort /stregkoder – Jørgen 
5. Klublokale 
6. Hvordan får vi gjort klubben synlig – folder / skærme 
7. Nyt til/fra k-udvalg – Annie / Bent  (herunder manglende fremmøde af officials og holdledere til 

DÅM i Bellahøj) 
8. Nyt til/fra svømmeskolen – Pia / Ann – status på indmeldelse og swim camps 
9. Nyt til/fra sponsor udvalget – Henrik – (herunder endelig status fra årets sponsor stævne i januar) 
10. Ansvarskema – er alle stadig enige i indhold 
11. Eventuelt 
12. Fastlægge næste mødedato 

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

 Referatet er godkendt.  
 
Punkt 2: Opfølgning på referat 
 

 Telefon-ordningen fungerede fint.  
 

Punkt 3: Økonomi  
 

 Charlotte gennemgik hovedposterne i regnskabet pr 31/7. Det gav ikke anledning til 
bemærkninger.   

 Budgetopfølgning på k-afdelingens budget blev ligeledes gennemgået uden bemærkning.  

 Besked til k-udvalget: ”Fortæring & stævneguf er for egen regning til stævner og 
mesterskaber”, se information på hjemmesiden under konkurrence ”penge og mad til 
stævner”.  

 
Punkt 4: Status på adgangskort / stregkoder - Jørgen 

 

 Kommunen er klar med stregkodeløsningen.  

 Jørgen rundsender information til medlemmer omkring stregkode-kortet. 

 Jørgen kontakter bestyrelsen, såfremt det er nødvendigt med bemanding i den første uge.  



 
 

 
 
Punkt 5: Klublokale 
 

 Skilt til døren til klublokalet. ”Helsinge Svømmeklub” – ”Klublokale”. Ann hænger skilte op på 
dørene. 

 Annie informerer på næste møde om, hvem der har adgang til klublokalet.  
 
Punkt 6: Hvordan gør vi klubben synlig?  
 

 Jørgen har undersøgt mulighed for skærm til svømmeklubben, dette er ikke muligt, men 
kommunen er åben for, at vi kan komme på de allerede eksisterende skærme. Jørgen 
fortsætter korrespondancen.    

 Henrik skriver et opslag til Ugeposten. 
 
Punkt 7: Nyt til/fra k-udvalg  
 

 Spørgsmål til k-udvalg, hvad er de 10.000,- fra Rotary anvendt til? 

 Manglende officials til DÅM i Bellahøj. Annie tager den med i k-udvalget.   
 

Punkt 8: Nyt til/fra svømmeskolen 
 

 Ann deltager på trænermødet på søndag  

 Bestyrelsen mener ikke, at der kan udbydes gratis svømmehold til trænerne.  

 Bestyrelsen har besluttet, at der kan udleveres t-shirt & shorts til trænerne.  Ann modtager 
størrelser på shorts på mødet. T-shirts SKAL bæres, når man er på arbejde.  

 Holdet torsdag kl 16:00-16:30 afklares.  

 Evt. praktikant fra Gribskov Gymnasium 

 Børneattester skal udarbejdes for alle trænere over 15 år 

 Bedre kommunikation med svømmere, som oprykkes til talentholdet, bedre information 
omkring oprykningen i forhold til børnene og forældrene og omkring afstemningsforventninger.  
 

Punkt 9: Nyt til/fra sponsorudvalget 
 

 Henrik har gennemgået restancer for sponsorstævnet. Det har givet 55.000 kr. i alt.  
 

Punkt 10: Ansvarsliste – kender alle deres roller 
 

 Søren sætter håndtag på skufferne.  
 

Punkt 11: Eventuelt  
 

 
Punkt 12: Næste møde fastsættes 
 

Næste møde bliver torsdag 25. september kl 19:00.  


