
 
 
Bestyrelsesmøde i Helsinge Svømmeklub den 17. marts 2016 

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

 Referatet blev godkendt 
 

Punkt 3: Opfølgning på referat 
 

 Børneattester på holdledere, der overnatter skal indhentes. Annie tager punktet med til k-
udvalget.  
 

Punkt 3: Swim Camp 
 

 Pia forsøger fortsat at få besat uge 26. 
 

Punkt 4: Talentholdet 
 

 Hvordan flytter vi børn fra talentholdet, som ikke udvikler talent, men gerne vil fortsætte med 
at svømme til andre hold i svømmeklubben? Kan vi etablere et superhold for svømmere, som 
ikke er gamle nok til ungdomsholdet, men stadig gerne vil svømme i klubben.  

 Vi bør overveje dette i forhold til halplanen for den kommende sæson.  
 
Punkt 5: Årshjulet 
 

 Annie har udarbejdet et årshjul med arbejdsopgaver for bestyrelsen. Vi sender besked til Annie 
i takt med, at vi kommer i tanke om flere opgaver.   

 
Punkt 6: Nyt fra k-udvalg 
 

 NS mini blev afholdt den 6/3, der var lidt støj som følge af meget sent afbud fra en anden 
svømmeklub. Men ellers gik stævnet rigtig godt. Der har været meget ros for stævnets 
afholdelse.  

 Der er Gubbistævne og klub-lang lørdag den 21. maj. Der vil være mulighed for at svømme 
”krav-tider”.  

 Afklaring omkring Guf-kasse. Annie bringer punktet med til k-udvalget.  

 Officialsliste skal opdateres. Jørgen laver et ”event”.  
 

 
 

  



 
 
Punkt 7: Nyt til / fra svømmeskolen 
 

 Referatet fra trænermødet den 12/3 blev gennemgået, herunder ideer til etablering af ”super-
hold” for svømmere mellem 10-13 år.  

 Jørgen gennemgår WEB siden for så vidt angår Visionen og lægger diplomerne på.  

 Der etableres en idé postkasse, som ophænges i klublokalet. Postkassen tømmes af 
bestyrelsen. Alle ideer er velkomne både store og små. Ann etablerer postkassen.  

 Der afholdes fremover kurser for trænere og hjælpetrænere i Helsinge Svømmeklub regi (gerne 
en gang årligt), således at trænerne får fælles læring. Et muligt emne for næste kursus kunne 
være undervisningsdifferentiering på svømmeholdene.  

 Der skal printes nogle flere adgangskort, så vi har en stak liggende i klublokalet til udlevering til 
nye svømmere, der er startet midt i sæsonen (hvor deres eget print ikke virker).  

 Der skal fremover udsendes flere nyhedsbreve via email og ikke kun via hjemmesiden. F.eks. 
nyheder om åbent hus for forældre, ferier, gubbistævne etc.  

 Der bliver ”foreningsdag” i svømmehallen søndag den 28. august kl 10-13, her deltager 
Helsinge Svømmeklub.  

 Der er rundering på svømmeholdene fra 1. april og en uge frem. Pia og Ann deler dagene i 
mellem sig.  

 
Punkt 8: Rengøring af klublokalet  
 

 Annie giver besked til Pia om, at Sofie skal holde pause fra rengøringen resten af sæsonen (i 
den periode, hvor kommunen gør rent).  

 Annie rundsender en besked om at lægge madrester i platikbokse, så der ikke går mus i 
poserne.  

 Annie skriver tilbage til kommunen, at der gerne må sættes opvaskermaskine op, dog med en 
opremsning af hvilke regler, der eventuelt må gælde (f.eks. hvem tømmer / må den køre, når vi 
ikke er der etc.).  

 
Punkt 9: Arbejdsopgavefordeling i bestyrelsen 
 

 Charlotte kunne godt tænke sig assistance til budgetopfølgningen for k-udvalgsaktiviteter. 
Annie vil gerne bidrage med denne opgave.  

 Ann opdaterer arket med de rigtige navne.  
 
Punkt 10: Dansk Svømme Award ( tirsdag den 19. april) 
 

 Jens er nomineret i kategorien ”up-coming træner”. Michael, Søren og Jørgen koordinerer 
dette.    

 
Punkt 11: Eventuelt 

 Brug af klublokale – retningslinjer fra kommunen rundsendes fra formanden til bestyrelsen.  

 Bestyrelsen har besluttet, at der investeres i en PC til formanden (Michael indkøber denne). 
Derudover er der en PC hos stævnesekretæren og en ekstra til klub-brug.  
 

 

Næste møde er TIRSDAG DEN 12. APRIL KL. 18:00-19:30 I KLUBLOKALET. 
 


