
 
 
Bestyrelsesmøde i Helsinge Svømmeklub den 16. september 2015 
 
Dagsorden: 
 
1. Godkendelse af referat 
2. Opfølgning på referat 
3. Medlemsstatus 
4. Økonomi 

5. Klublokale + inventar (svømmebænk) 
6. Nyt til/fra k-udvalg 
7. Nyt til/fra svømmeskolen 
8. Nyt til/fra sponsorudvalget 
9. Haltider, herunder ”klage” 
10. Eventuelt 
11. Fastlæggelse af næste mødedato 

 
 
Til stede:,  Bent Hansen,  Jørgen Gantriis,  Annie Forsberg, Henrik Jeppesen, Charlotte Antonisen, og 
Ann Andersen.  
 
Ikke til stede:  Hanne Leisted,  Michael Therkelsen og Søren Junker 
 
 
Punkt 1: Godkendelse af referat 
 

 Referatet er godkendt.  
 
Punkt 2: Opfølgning på referat 
 

 Der er ikke noget udestående i forhold til referatet fra sidst.  
 

Punkt 3: Medlemsstatus 
 

 Vi halter ca 60-70 stykker efter sidste år samme tid. 

 Opfølgning på talent og k-hold bør foretages (tilmelding & betaling). Søren, vil du følge op på 
dette punkt inden den 1. oktober.   

  



 
 
 
Punkt 4: Økonomi 
 

 Regnskabet blev gennemgået af Charlotte. Der er ingen væsentlige budgetafvigelser d.d.  

 Aktivitetsplanen er (økonomisk) godkendt  
 

Punkt 5: Klublokale & inventar (svømmebænk) 
 

 Oprydningen i klublokalet er tip-top 

 Søren arbejder på sagen omkring svømmebænken.  

 Lyset slukker lidt for hurtigt.  
 

Punkt 6: Nyt til / fra k-udvalget   
 

 Forældremøde afholdes den 17/9 for k2 og talenthold. Vi håber flere vil melde sig som 
officials/tidstager/holdledere etc.  

  Tidstagerkursus er aflyst pga for få tilmeldte (kun 4 stk). 

 Aktivitetskalenderen vil blive gennemgået på næste k-udvalgsmøde og ansvarlige personer vil 
blive valgt til hver aktivitet.  

 Sikre videreførsel af stævnesekretær posten, idet Jens Ole på sigt ønsker at udtræde.  

 Carsten Nielsen har tilbudt at stå for registrering af klubrekorder og opdatering via 
hjemmesiden.  

 Gubbi stævnet den 15/11: K-udvalget bør afklare, om der er brug for overdommer eller ej.  
 

Punkt 7: Nyt til / fra svømmeskolen  
 

 Der udleveres træner t-shirts og trænershorts til trænere & hjælpetrænere. Der ydes ikke 
tilskud til badetøj eller badesko.  

 Bestyrelsen ønsker at udvide telefontiden med én time yderligere om ugen (ikke samme dag 
som den eksisterende).  

 Vi har tynd belægning på vore hold i ydertimerne blandt andet aqua-holdet onsdag. 
Bestyrelsen ser gerne, at Pia kontakter dem, der var tilmeldt sidste år og siger, at der er 
kommet ny træner på aqua-holdet.  

 Bestyrelsen har besluttet, at der oprettes et ”træner-tilmeldings-gebyr” på 250,- kr. (pr sæson). 
Dette gebyr vil give adgang til fri benyttelse af fitness-rummet samt adgang til svømning, når 
der er ledige pladser. Det kunne f.eks. være den bane vi har onsdag morgen samt fredag kl 
18:30. Det skal være frivilligt, om trænerne ønsker at benytte dette tilbud.  

 Bestyrelsen henstiller til, at Pia når lidt hyppigere rundt på svømmeholdene for at sikre 
coaching af vore trænere.  
 
 

Punkt 8: Nyt / til fra sponsor udvalget  
  

 Der udsendes en mail til forældrene med henblik på kick-start af sponsorudvalget.  
 
Punkt 9: Haltider, herunder ”klage” 
 

 Vor ”klage” behandles den 24/9 på Kultur & Idrætsudvalgsmødet. Bent har haft møde med 
Kirsten Frandsen for uddybning af ”klagen”.   



 
 
 
Punkt 10: Eventuelt 
 

 Der var ingen punkter under eventuelt.  
 
Punkt 11: Fastlægge næste møde 
 

 Næste bestyrelsesmøde afholdes torsdag den 5. november kl 19:00.  
 

 
 


