
Bestyrelsesmøde i Helsinge Svømmeklub den 25. september 2014 
 
Dagsorden: 
 
1. Godkendelse af referat 
2. Opfølgning på referat 
3. Økonomi – drøftelse af restancer 
4. Status adgangskort /stregkoder  
5. Klublokale 
6. Hvordan får vi gjort klubben synlig – folder / skærme 
7. Nyt til/fra k-udvalg  
8. Nyt til/fra svømmeskolen  
9. Nyt til/fra sponsor udvalget  
10. Læsning af klubmail i klublokalet 
11. Eventuelt 
12. Fastlægge næste mødedato 

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

 Referatet er godkendt.  
 
Punkt 2: Opfølgning på referat 
 

 Udestående punkter fra sidst er behandlet.  
 

Punkt 3: Økonomi  
 

 Regnskabet og budgettet blev gennemgået. Det gav ikke anledning til bemærkninger.  
 
Punkt 4: Status på adgangskort / stregkoder - Jørgen 

 

 Det fungerer fint med adgangskortene.  
 

Punkt 5: Klublokale 
 

 Annie går en runde en gang imellem og kontrollerer klublokalet. Skilt vedrørende affaldet 
udarbejdes af Annie.  

 Søndag den 12. oktober: Søren, Jørgen, Annie og Ann kommer og samler reoler kl 11:00. Ann 
medbringer skabelon til skuffehåndtag.  

 
  



 
 
Punkt 6: Hvordan gør vi klubben synlig?  
 

 Jørgen har sendt materiale til kommunen for at komme på tv-skærmene.  

 Facebook gruppen er etableret.  

 Hjemmesiden: Jørgen opdaterer sponsor site. Svømmeprofiler kan evt. opdateres på 
træningslejren. Vi kunne indsætte en side med ”hvad får jeg for mit kontingent?”  
 

Punkt 7: Nyt til/fra k-udvalg  
 

 Klubmesterskab afholdes den 28. -29. november.  

 Bent, Søren, Henrik holder møde med Jens omkring rammerne og ideerne for et stævne med 
deltagelse fra andre klubber.  

 Samarbejde med Hillerød Svømmeklub skal gerne etableres – Bent arrangerer et møde og 
Annie finder en deltager fra k-udvalget. Herudover deltager Jørgen fra bestyrelsen.  

 
Punkt 8: Nyt til/fra svømmeskolen 

 

 Børneattester – Søren og Ann indhenter børneattester fra trænerne 

 Kommunen indkøber svømmeudstyr til svømmeskolen, vi skal fremover betale 5.000,- for 
indeværende år og herefter 10.000,- pr år.  

 Projekt ”bliv badeklar”, vi ønsker at være med igen. Bent skal oplyse, hvor meget det kostede 
Helsinge Svømmeklub at deltage sidst, således at vi måske kan få dækket lidt flere 
omkostninger næste gang.  

 Gang i Gribskov – vi aflyste vore børne- og konkurrencehold den pågældende aften. Ungdoms- 
og voksenholdene blev gennemført. Der kom dog stort set ingen offentlige gæster.  
 

Punkt 9: Nyt til/fra sponsorudvalget 
 

 Intet nyt 
 

Punkt 10: Læsning af mail i klublokalet 
 

 Jørgen koordinerer med Pia for at få løst problemet.  
 

Punkt 11: Eventuelt  
 

 ”Kontingent-mailen”, som fejlagtigt og beklageligvis blev sendt til alle medlemmer og 
tilbagekaldt igen har medført en efterfølgende mail-storm. Annie kontakter Pia for at få lukket 
sagen.  

 Rengøringen af klublokalet fortsætter som hidtil.  

 Samarbejde med Nordtrim vil gerne etableres – mulighed for tri-løb.  

 Punkt næste gang : generalforsamling skal afholdes inden udgangen af februar.  
 

Punkt 12: Næste møde fastsættes 
 

Næste møde bliver 30. oktober kl 19:00 


