
 
 
Bestyrelsesmøde i Helsinge Svømmeklub den 14. november 2016 

 
Til stede:,  Michael Therkelsen,  Jørgen Gantriis, Hanne Leisted, Stig Peters, Søren Junker, Annie 
Forsberg og Ann Andersen.  
 
Ikke til stede:  Henrik Jeppesen & Charlotte Antonisen 
 
Dagsorden: 
1. Generalforsamling  
2. Årshjulet  
3. Økonomi 
4. Julekort  
5. Nyt til/fra svømmeskolen 
6. Eventuelt 
 
Punkt 1: Generalforsamling  
 

 Torsdag den 23. februar kl. 19:30 i klublokalet 

 Michael kontakter Brian Vindahl ang. dirigent.  

 Formand Michael Therkelsen er på valg (vælges for et år) – Michael ønsker genvalg 

 Næstformand Søren Junker er på valg – Søren vil kun være suppleant 

 Kasserer Charlotte Antonisen er på valg (vælges for et år) – Charlotte ønsker genvalg 

 Sekretær Ann Andersen er ikke på valg 

 Jørgen Gantriis er ikke på valg 

 Annie Forsberg er på valg – Annie ønsker ikke genvalg 

 Stig Peters er ikke på valg 

 Suppleant Hanne Leisted er på valg (vælges for et år) – Hanne ønsker genvalg som suppleant 

 Suppleant Henrik Jeppesen er på valg (vælges for et år)- Henrik ønsker genvalg som suppleant 
 
 

Punkt 2: Årshjulet 
 

 Opgaverne til klubmesterskabet er rundsendt.  
 

Punkt 3: Økonomi 
 

 Ikke behandlet 
 

Punkt 4: Julekort 
 

 Annie bestiller julekort inkl. fotos (inden den 14/12) (100 stk).  

 Sponsorbrevene kan dermed vedlægges 
 

 
 



 
 

 
 Punkt 5: Til/fra svømmeskolen 

 

 Klubtøj til svømmerne (og muligvis holdledere/trænerne/officials). Brian fra k-udvalget, 
Michael & Jens taler med eventuelle leverandører.  

 Print af diplomer, Michael taler med trykker og får printet flere.  

 Forholdet omkring forældre ved kanten er beskrevet på hjemmesiden, dette er fortsat 
bestyrelsens holdning.  

 Ann kontakter Pia ang. Diplom for 4-5 årrige.  
 
Punkt 6: Eventuelt  

 

 Der var ikke noget til eventuelt.  
 
 
 
 
 

Kommende bestyrelsesmøder (afholdes i klublokalet):  
 
 
Onsdag den 7. december kl. 18:30-20:30; Pia, hvis muligt må du gerne 
deltage på dette møde.  
 
Mandag den 30. januar kl. 18:00-19:30  
 
Generalforsamling torsdag den 23. februar kl. 19:30 
 
 

 
 

 
  
 
 


