
 
 
Bestyrelsesmøde i Helsinge Svømmeklub den 19. august 2017 

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

• Der er ingen punkter til opfølgning.  
 
Punkt 2: Holdtider for den kommende sæson  
 

• Den nye sæson er gået i gang. Vi har ledige pladser på enkelte børnehold, voksenholdet tirsdag 
og aqua-gymnastik torsdag. Jørgen lægger et opslag på Facebook, på hjemmesiden og på info 
skærmen. Jørgen skriver til folk på ventelisterne og foreslår nogle af de ledige tider f.eks. 
torsdage.  

 
Punkt 3: Nyt til/fra svømmeskolen  
 

• Sæsonen er skudt i gang 

• Svømmetrænere og hjælpetrænere i klubben må deltage på Master-swimmer-holdet. Det er 
træneren, der afgør om der er plads. Det vurderes fra gang til gang, om der er plads på banerne 
til trænerne/hjælpetrænerne. (Mandag kl. 20-21).  

• Svømmetrænere og hjælpetrænere i klubben må anvende træningsudstyret i klublokalet. 
Reglerne for træning i træningslokalet skal overholdes. Anvendelse af træningslokalet må kun 
ske, når der er plads.  

• Pia kan kontakte Jørgen angående træningstøj til eventuelt nye trænere.  

• Der er indhentet børneattester på nye trænere og hjælpetrænere.  

• Bassinprøver afholdes i september & oktober. Pia koordinerer.  
 

Punkt 4: Nyt til/fra k-udvalg 
 

• Jens orienterede om k-udvalgets budget og aktiviteter for den kommende sæson.  

• Der er rykket nye svømmere op og dermed er der ”nye” hold på K1, K2 og talentholdene. 

• Lars arrangerer foto af svømmerne i det ”nye” træningstøj.  
 

Punkt 5: Nyt til/fra klublokale  
 

• Det nye skab i lokalet er til bestyrelsen til opbevaring af div. udstyr.   
 
 

 
 
 

  



 
 

 
Punkt 6: Økonomi  
 

• Lars køber OMEGA startmaskine. 

• Lars følger op på k-svømmernes betaling af kontingenter.  

• Tidstager urerne er indkøbt.  

• Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til bestyrelsen kan deltage på et svømmehold uden 
beregning. Efterfølgende hold følger de almindelige vilkår.   

• Jørgen kontakter ”OK” angående sponsoraftale ved benzinkort.  
 

Punkt 7: Årshjulet  
 

•  Årshjulet er gennemgået.  
 
Punkt 8: Eventuelt  
 

• Der var ikke noget til eventuelt.  
 

 
 

 
Lørdag den 2. september: Fællesmøde med k-udvalg (sæson gennemgang) kl 7:00-9:00.  
Mandag den 11. september bestyrelsesmøde kl 18:30-20:00 – opfølgning på svømmeholdene. 
Pia G. bedes deltage den 11. september (vi ved godt, det er delvist i tlf. tiden). 
 


