
 
 
Bestyrelsesmøde i Helsinge Svømmeklub den 29. maj 2016 

 
Til stede:,  Michael Therkelsen, Annie Forsberg, Jørgen Gantriis, Charlotte Antonisen, Søren Junker, 

 Hanne Leisted og Ann Andersen.  
 
Ikke til stede:  og Henrik Jeppesen og Stig Peters 
 
Dagsorden: 
 
1. Godkendelse af referat 
2. Opfølgning på referater & aktiviteter fra 1. halvår 
3. Næste møde 
 
 
Punkt 1: Godkendelse af referat  
 

 Referatet blev godkendt 
 

Punkt 2: Opfølgning på referater & aktiviteter fra 1. halvår  
 

 Jørgen og Ann kontrollerer haltider & priser jf. Pia’s halplan samt kommunens halplan.  

 Der er forespørgsler på betaling med VISA elektron. Bestyrelsen har undersøgt gebyrer herfor 
og har besluttet, at det er uforholdsmæssigt dyrt at tilbyde betaling med VISA Elektron. 
Medlemmer uden dankort henvises til vore to åbent hus arrangementer. 

 Annie og Charlotte medbringer ”bakker” til svømme-diplomer, så vi kan få bedre orden på 
diplomerne.  

 Oprydning i klublokalet udestår fortsat. K-udvalget finder en dato og Bent skal kontaktes med 
henblik på gennemgang af mapperne i det hvide skab. Hvis datoen for oprydning skubbes til 
efteråret vil et par fra bestyrelsen gerne deltage.  

 Michael vil kontakte kommunen omkring udsugningen, idet vi ofte oplever, at der er varmt i 
klublokalet.  

 SWIM-camps: Annie sørger for frugt fra Kvickly. Stig sørger for varer fra REMA 1000 (se 
indkøbsliste i sidste referat), Jørgen sørger for t-shirt mv. og Søren har leveret saft.  

 Helsinge Hallernes jubilæum: Jørgen & Annie samler en liste over dem, der skal inviteres til 
jubilæet. 

 Officials situationen, vi mangler fortsat officials. Det er et stort problem, at der hele tiden skal 
bruges ressourcer på manglende opbakning. Ved oprykning til talentholdet vil det være 
hensigtsmæssigt med en samtale med forældrene i relation til afstemning af forventninger til 
hvilken hjælp de enkelte forældre kan bidrage med i klubbens arbejde.  

 Bestyrelsen vil fremover opdatere årshjulet med aktiviteter i konkurrence-afdelingen, således 
at bestyrelsen kan sikre at stævner og træningslejre bliver afviklet for de respektive hold 
(elite/K1 /K2 & talentholdene).  

 Michael undersøger priser på trykning af flere diplomer til svømmeskolen. Pia: manglede der 
en diplomtype til børnehold?  
 

  



 
 

 
 
Punkt 2: Fortsat:  
 

 Sponsorater – alle overvejer ideer til sponsorater fx Tryghedsfonden, Tuborgfonden, Musik i 
lejet, Det grønne hus etc.   

 Opstart i august. Annie, Hanne og Ann fordeler tiderne i den første undervisningsuge.   

 Søren undersøger, hvor meget et højt cafe bord (i plastik) koster til brug for stævnestart.  

 Info skærmen i forhallen bliver fordelt således, at skærmen ved indgangen er til svømmehallens 
informationer og vi får fordelt plads på den anden skærm.  

 Økonomi: Beløb for sponsorstævnet er kommet ind med enkelte undtagelser.  

 Arbejdernes Landsbank har doneret 3.000 kr. til uddannelse af officials.  

 Jørgen kontroller hjemmesiden for oplysning om sponsorer. 

 Nye børneattester skal trykkes til brug for sæson start. Ann sørger for at medbringe dem til det 
første trænermøde i august.  

  Årshjulet skal opdateres, Annie sender årshjulet til Ann, og bestyrelsen opdaterer fremover 
årshjulet i forbindelse med bestyrelsesmøderne.  

 Info til Pia: I forbindelse med opstart i august skal det indskærpes, at der kun er adgang til 
svømmehallen i forbindelse med den halve times svømning. Der er ikke tilsyn efter børnene i 
andre bassiner end der, hvor der er undervisning. (Det vil kræve en billet, hvis der skal bades i 
andre bassiner). Informationen skal både gå til trænerne og svømmeskolebørnene. Det skal 
ligeledes indskærpes, at der skal indløses billet, hvis forældrene ønsker at svømme samtidig 
med børnene i den offentlige åbningstid.  

 Info til Pia: Holdbeskrivelserne skal opdateres med angivelse af, hvornår der er offentlig åbning, 
således at forældre kan svømme selv (mod indløsning af billet).  

 Jørgen og Pia skal koordinere tøj-indkøb til trænere og hjælpetrænere.  
  
 

 
 
 

Næste møde er MANDAG DEN 27. JUNI KL. 18:30 i KLUBLOKALET.  
Næste mødet igen Tirsdag den 30. august kl. 18:00-19:30 i KLUBLOKALET.  


