
 
 
Bestyrelsesmøde i Helsinge Svømmeklub den 30. januar 2016 

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

 

 Referatet er godkendt.   
 
Punkt 2: Opfølgning på referat 
 

 Punkterne behandles under hvert emne i referatet 
 

Punkt 3: Økonomi 
 

 K-budget opfølgning blev gennemgået. Bestyrelsen forventer, at det samlede 
budgetoverholdes for sæsonen.  

 Regnskabet er godkendt og underskrevet.  
 

Punkt 4: Nyt til/fra svømmeskolen 
 

 Heidi må meget gerne udarbejde APV for Jens. Ann forsøger at kontakte hende igen. 

 Tøj til trænere; der bestilles det samme som til k-svømmerne (shorts + t-shirts). Jørgen og Pia 
koordinerer størrelser mv.  

 Diplomer – trykning; Michael sender diplomerne til trykning 

 Diplomer er på hjemmesiden 

 Julefrokosten afholdt for trænerne 

 Ledige børnehold skal nævnes i næste nyhedsbrev (Pia G.) 

 Ledige børnehold skal nævnes på hjemmesiden 

 Prisreduktion på ”sene” børnehold (kl 19:00 og kl 19:30) – overvej forslag fra Søren J. 

 Bestyrelsen beslutter, at der ikke kan ydes rabat på ene-undervisning, da det er 
omkostningstungt i forvejen. 

 Swim-camp lønnen fastsættes til en fast ugeløn for hhv trænere og hjælpetrænere for at lette 
administrationen af swim-camp.  
 
 

  



 
 

Punkt 5: Nyt til/fra k-udvalg 
 

 Tøjpakkerne ligger i event, deadline bliver torsdag den 9. februar, hvis man vil købe til prisen 
525,- kr pr pakke. Derefter er prisen højere. 

 Tøjpakker til holdledere: Der trykkes nogle t-shirts med ”holdleder”, som udleveres til 
holdledere. 

 Jens skal følge op på, hvor reklame-trykket skal være i samarbejde med Brian.   
 
 

Punkt 6: Haltider sæson 2017/2018 
 

 Som udgangspunkt vil vi gerne beholde de samme tider som i denne sæson, men gerne med 
udvidelse på ”prime-time” tiderne.  

 Jens – vil du skrive til bestyrelsen, hvis du har andre ønsker.  
 

Punkt 7: Generalforsamling den 23. februar 
 

 Indkaldelsen er klar til hjemmesiden. Jørgen sender mail til medlemmerne.  
 
Punkt 8: Årshjulet 
 

 Michael tager et fællesfoto lørdag morgen – sendes til Jørgen til brug for sponsorbrevene. 

 Sponsorater søgers; Annie kontakter Spar Nord Fonden ang stopure, Henriette søger til starter 
hos Nordea Fonden.  
 

 
 
Næste møde:  

Generalforsamling torsdag den 23. februar kl. 19:30 


