
 
 
Bestyrelsesmøde i Helsinge Svømmeklub den 17. januar 2018 

 
Til stede: Jens Frederiksen, Lars Frederiksen, Jørgen Gantriis, Charlotte Antonisen, Stig Peters, Hanne 
Leisted, Annie Forsberg, Michael Therkelsen og Ann Andersen.  
 
Ikke til stede: Henrik Jeppesen 
 
Punkt 1: Opfølgning på referat fra sidste møde  
 

 Der er taget foto af svømmerne, som er anvendt på Facebook og anvendt i sponsorbrevene.  
 

Punkt 2: Økonomi 
 

 Bestyrelsen drøftede muligheden for forskudt regnskabsår, det kan ikke lade sig gøre, idet HSI 
kræver, at der aflægges efter kalenderåret.  

 Bestyrelsen foreslår at øge antal medlemmer ved at bibeholde børneholdene fra kl. 15-16 om 
torsdagen samt reducere superholdet til færre baner, således at vi kan få flere B+ og C hold.  

 Bestyrelsen henstiller til en tættere opfølgning på holdtilmeldinger, så vi ikke har halvfyldte 
hold.  

 Øget reklame med ledige hold på tavlen ved indgangen, øget reklame via Facebook eventuel 
uddeling af Svømmeklub foldere i weekenderne i den offentlige åbningstid med angivelse af 
ledige hold.  

 Det ville fortsat være hensigtsmæssigt, om klubben kunne søge flere midler via sponsorater og 
fonde.  

 Pia må gerne fremsende (evt genfremsende) Aqua-camp regnskabet for 2017 til bestyrelsen, 
hvorefter prisen kan fastsættes for 2018.  

 Budgettet er godkendt til fremlæggelse på generalforsamlingen.  

 Regnskabet er godkendt til fremlæggelse på generalforsamlingen.  
 

 
Punkt 3: Nyt til/fra svømmeskolen 
 

 Bassinlivredderprøver afholdes 28. januar kl 11-17 

 Forældreuge i uge 5, 29/1-3/2 

 Der er foretaget trænerrokeringer som følge af rekruttering til konkurrenceholdene.  

 Gubbi stævne for svømmeskolehold fra A+, B, B+ samt c-hold 

 Swim-camps bliver i uge 27 + uge 28  

 Bestyrelsen har drøftet mulighed for nedlukning af vandgymnastikhold torsdag grundet for få 
tilmeldte. Såfremt Pia får oprettet børnehold i stedet for vandgymnastik (om torsdagen), må de 
tilmeldte tilbydes undervisning om mandagen eller få forholdsmæssig kompensation. Pia bedes 
give besked til bestyrelsen om status på dette.  

 Pia har planlagt trænerkurser for 4-5 trænere.  
 

  



 
 
 

Punkt 4: Nyt til/fra k-udvalg  
 

 Træningslejre i Tyrkiet? Bestyrelsen har vedtaget, at det er den pågældende forældrekreds, der 
må forholde sig til eventuelt til/fravalg af destinationer som Tyrkiet. Bestyrelsen henstiller til, at 
man forholder sig Udenrigsministeriets rejsevejledning.   

 Skal K2 tilbydes træningslejre i udlandet? Bestyrelsen har vedtaget, at K2 og talent primært 
tager på træningslejre i Danmark / Sverige / Tyskland.  

 Sponsorevent – Jørgen skal sende tilmelding ud til bane-tællere. 

 Gubbi/Nålestævne – Jørgen skal sende event ud til hjælpere.  

 Pia bedes koordinere trænere for svømmeskolehold ved deltagelse i Gubbistævne samt deltage 
på dagen.  

 
Punkt 5: Persondataforordningen, som træder i kraft 26. maj 2018 
 

 Lars har taget kontakt til Danmarks Idrætsforening og afventer svar retur, om hvordan vi skal 
forholde os.  

  
Punkt 6: Generalforsamling (valg til bestyrelsen) mandag den 26. februar 2018 kl 19:30 

 

 Bestyrelsen kommer ca. kl 19:00 den 26. februar og gør klar. 

 Jørgen sender en besked til k-udvalgsforældrene, om deltagelse i generalforsamlingen.   

 Lars har taget kontakt til Brian Vindahl for at være dirigent 

 Charlotte har taget kontakt til vore revisorer med henblik på genvalg og datoer 

 Lars Frederiksen stiller op til formandsposten 

 Charlotte Antonisen stiller op som kasserer 

 Stig Peters ønsker genvalg som bestyrelsesmedlem 

 Jørgen Gantriis vil måske ikke sidde i bestyrelsen, men gerne hjælpe med web 

 Annie Forsberg er ikke på valg 

 Ann Andersen ønsker ikke genvalg 

 Michael Therkelsen ønsker at udtræde af bestyrelsen 
 
Punkt 7: Årshjul 
 

 Haltider skal ansøges primo marts. Pia bedes indsende vor ansøgning efter samme skabelon 
som denne sæson. Stig og Lars kan kontaktes omkring dette.   

 Jørgen har indsendt medlemstal til CFR.  
 
Punkt 8: HSI / Valg til Idrætsrådet   
 

 HSI Repræsentantskabsmøde 27/2 kl 19:30  

 Valg til Idrætsrådsmøde, Annie, Jørgen Lars deltager 
 
Punkt 9: Eventuelt  
 
 
 


