
 
 
Bestyrelsesmøde i Helsinge Svømmeklub den 22. januar 2015 
 
Dagsorden: 
 
1. Godkendelse af referat 
2. Opfølgning på referat 
3. Klublokale 
4. Årsregnskab 2014 + Budget 2015 
5. Event på Gilleleje Havn 
6. Klubbens synliggørelse 
7. Nyt til/fra k-udvalg 
8. Nyt til/fra svømmeskolen  
9. Nyt til/fra sponsor udvalget  
10. Læsning af klubmail i klublokalet 
11. Kommende Generalforsamling 
12. Eventuelt 
13. Fastlægge næste mødedato 

 
 
Til stede:,  Bent Hansen,  Charlotte Antonisen,   Jørgen Gantriis,  Annie Forsberg,  Ann Andersen. 
 
Ikke til stede:  Søren Junker, Henrik Jeppesen,  Lars Poulsson,  Peter Bernhard. 
 
 
Punkt 1: Godkendelse af referat 
 

 Referatet er godkendt.  
 
Punkt 2: Opfølgning på referat 
 

 De udestående punkter blev gennemgået.  
 

Punkt 3: Klublokale 
 

 Der er ofte rodet i klublokalet (madrester, træningsmåtter på gul vet etc). Trænerne bør træde 
i karakter og gå forrest og vise, hvordan man rydder op og efterlader lokalet. Annie skriver en 
mail på vegne af bestyrelsen til alle trænere, hjælpetrænere samt k-svømmere, om at 
klublokalet skal efterlades i en ordentlig stand.  

 Kommunen vil gerne bekoste en opvaskemaskine i klublokalet til brug for opvask af 
livreddernes service. Bestyrelsen er ikke interesseret heri.  

 Kommunen vil gerne sørge for støvsugning mm. i de nederste lokaler af klublokalet.  

 Pia spørger trænerne, om der er en, der vil overtage rengøringstjansen i klublokalet.  

 Der skal samles reoler samt hænges opslagstavle op – Jørgen & Søren tager sig af dette.  
 

 
Punkt 4: Årsregnskab 2014 + Budget 2015 

 

 Regnskabet blev udleveret og posterne blev gennemgået 

 Charlotte tager kontakt til revisorerne.  



 

 
 
Punkt 5: Event på Gilleleje Havn  
 

 Åbent havn den 11. juni. Hvem tog kontakt til kommunen herom? 
 
Punkt 6: Klubbens synliggørelse 

 

 Kommunen har hængt en ny og større skærm op, som vi får adgang til at kunne levere 
materiale til. Jørgen har kontakt med kommunen.  

 Svømmeklub-folderen – vi skal have trykt nogle flere foldere.  
 

Punkt 7: Nyt til / fra k-udvalget  
 

 Hvem har ansvaret for mini-stævnet den 22. marts 2015 i Helsinge Svømmehal / er det på 
plads. Annie tager kontakt til k-udvalget.  

 Der skal etableres et møde med spisning for k-udvalg og bestyrelsen. 
 

Punkt 8: Nyt til / fra svømmeskolen  
 

 Pia informerede om planerne for forår 2015 herunder: ”svøm med eliten”, ”forældreuge”, 
Swimcamp i uge 27 + 32, sommeraktiviteter i v/ Gilleleje Mole samt trænerbesætning.  

 Eneundervisningen som varetages af svømmeskolen, skal fremover bære t-shirts med teksten 
”ene-undervisning” – aftalt med kommunen.  

 Projekt ”Bliv badeklar” – forsøges fortsat med Bjørnehøjskolen i den nye sæson. Økonomien er 
ikke afklaret.  

 Sæson start – kan den flyttes fra medio august til ultimo august - ønske fra svømmeskolen. 
Bestyrelsen bedes behandle dette punkt.  

 Temperaturerne i svømmehallen – både vand og luft – er kølige, siger vores medlemmer. Pia 
har talt med kommunen: Det er oplyst, at temperaturerne hos herrerne er 37 grader og 38 
grader hos kvinderne. Vandtemperaturen er i orden.  

 Sauna problematikken vendes med kommunen.  

 Bassinlivredder prøver arrangeres for alle trænerne i februar / marts 

 Der er klager over for mange voksne i svømmehallen, mens vi har undervisning. Pia skriver det i 
et nyhedsbrev – igen – vi henstiller til at de voksne bliver udenfor hallen i undervisningstiden.  

 Det nye svømmekoncept er klar, der er trykt diplomer, Pia skriver nyhedsbrev og vi 
introducerer konceptet her i forårssæsonen.   

 Der er udfordringer med indgangskortene, trænerne kan ikke komme ind, når de skal. Annie 
tager fat på kommunen igen.  
 

Punkt 9: Nyt / til fra sponsor udvalget  
  

 Der udestår udsendelse af opkrævning for ”store stævne dag”.  Bestyrelsen ser gerne, at 
opkrævningen finder sted så hurtigt som muligt, så de ikke har glemt, de gerne vil bidrage, når 
de får en opkrævning.  

 
Punkt 10: Læsning af mails i klublokalet 
 

 Jørgen undersøger 
 

  



 
 
 
Punkt 11: Kommende generalforsamling 
 

 Tirsdag den 24. februar 2015 kl 19:30.  

 Bent arrangerer en dirigent. 

 Spisning kl 18:15 for bestyrelsen, revisorerne og dirigenten. 

 Opslaget skal i Ugeposten. Ann og Annie kontakter Ugeposten herom.  

 Besked sendes til k-svømmerne separat.   

 Forslag til vedtægtsændring fra bestyrelsen: ”Der kan indkaldes til generalforsamling via 
klubbens hjemmeside i stedet for via lokal presse” 

 Forslag til vedtægtsændring fra bestyrelsen: ”Forældre til børn, som er medlemmer må gerne 
stille op til bestyrelsen og dermed blive såvel valgbare som stemmeberettigede”, derved sikrer 
vi flere mulige kandidater til bestyrelsen i fremtiden (det skal formuleres, at det kun er en 
forældre pr barn).  

 Annie skriver ”indkaldelse til generalforsamling” inkl. forslag til vedtægtsændringer. 

 Bent skriver beretningen og rundsender til alle.  

 Henrik, Jørgen og Ann er ikke på valg (idet de sidder for 2 år ad gangen) 

 Søren og Annie er på valg  

 Formand Bent er på valg 

 Kasserer Charlotte er på valg  
 
Punkt 12: Eventuelt 
 

 HSI holder repræsentantskabsmøde den 18. februar, hvor vi kan deltage med 6 
repræsentanter. Bent deltager. Der er afbud fra Charlotte og Ann.  

 
Punkt 13: Fastlægge næste møde 
 
 
 

Næste møde fastsættes efter generalforsamlingen.  


