
 
 
Bestyrelsesmøde i Helsinge Svømmeklub den 30. oktober 2014 
 
Dagsorden: 
 
1. Godkendelse af referat 
2. Opfølgning på referat 
3. Klublokale 
4. Hvordan får vi gjort klubben synlig – folder / skærme 
5. Nyt til/fra k-udvalg  
6. Nyt til/fra svømmeskolen  
7. Nyt til/fra sponsor udvalget  
8. Læsning af klubmail i klublokalet 
9. Kommende Generalforsamling 
10. Eventuelt 
11. Fastlægge næste mødedato 

 
 
Til stede:,  Søren Junker,  Charlotte Antonisen,   Jørgen Gantriis, Annie Forsberg,  Ann Andersen. 
 
Ikke til stede:   Bent Hansen , 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: Klublokale 
 

 Der er indkøbt flere reoler ind, som kommunen har betalt. Disse skal samles og vi kan derefter 
fortsætte oprydningen/indretningen af klublokalet endelig.  

 Vedr. træningsudstyr, så bør beløbet til yderligere indkøb kunne tages fra budgettet. Dvs. 
10.000,- fra Rotary, 10.000,- fra ”mindre anskaffelser” og derudover 10.000,- fra det øvrige 
budget. 

 Annie har hængt skilte op i klublokalet vedr. ”oprydning/holde orden” 

 Jørgen undersøger eventuel udskiftning af printeren i klublokalet 
 
Punkt 4: Hvordan gør vi klubben synlig? 

 

 Facebook er blevet meget mere aktiv. 

 Jørgen rykker kommunen omkring TV-skærmene igen. 
  



 
 
Punkt 5: Nyt til/fra k-udvalg  
 

 Der mangler en overdommer til klubmesterskabet den 28. -29. november så vidt vi forstår på k-
udvalgsmødet. Vi formoder, at k-udvalget løser dette. Annie tager kontakt til k-udvalget og 
afstemmer forventningerne. 

 Alle aktiviteter er lagt ind i klub-kalenderen på hjemmesiden 

 Kan vi overveje ”beach-flag”, som reklame stander for Helsinge Svømmeklub 

 Jørgen opretter en ”event” vedr. stævneguf til k og talent-svømmerne på 100,-. Annie afklarer, 
hvem der vil stå for kassebeholdningen. Den der får ansvaret for kassebeholdningen, kan 
fremover rette henvendelse til Jørgen, når der skal oprettes en ny ”event” til brug for ny 
indbetaling. 

 
Punkt 6: Nyt til/fra svømmeskolen 

 

 Der har været holdt træner-dag, hvor mål er opstillet for alle svømmeholdene (forældrebarn 
hold, A,B og C hold), som kan uddeles som diplomer til svømmerne, når de har gennemført de 
enkelte svømmehold (og dermed kan rykke fra f.eks. A til A+). Pia gennemgår målene og gør 
konceptet færdigt, så det kan træde i kraft fra 1/1-2015. Trænerne informeres i november og 
information kommer på hjemmesiden og Facebook.  

 Børneattester er ved at blive indsamlet fra de sidste 8 trænere/hjælpetrænere, der udestår. 
Alle andre trænere/hjælpetrænere har vi fået attester på i januar 2014, disse er derfor OK.   

 Vi tager to praktikanter fra gymnasiet. En tredje er på vej. De skal have minimum 10 timer pr 
stk.  
 

Punkt 7: Nyt til / fra sponsorudvalget  

 Henrik er fraværende, så intet nyt til/fra 

 Sponsor stævnet er den 10. januar 2015 

 Der skal skrives julekort til sponsorerne fra sidste sponsor stævne 

 Henrik bedes indkalde til et møde hurtigst muligt. Annie og Søren vil gerne hjælpe. 
 
Punkt 8: Læsning af klubmail i klublokalet  

 

 Jørgen koordinerer med Pia for at få løst problemet.  
 

Punkt 9: Kommende generalforsamling 
  

   Punktet må behandles næste gang, da vi ikke var fuldtallige på dagens møde.  
 
Punkt 10: Eventuelt   
 

 Forslag: Kan vi lave en event for et TRI løb sammen med Nord-Trim og evt en cykelklub  

 Medlemskab af HSI: Henrik skal følge op på ansøgningen vedr træningsure inden den 4. 
november, hvor Bent deltager i HSI mødet.  Vi har besluttet at fastholde medlemskabet jf. 
svømmeklubbens vedtægter.  

 Medlemskab af DGI bibeholdes fortsat, idet Pia benytter deres kurser.  
 
Punkt 11: Næste møde fastsættes 
 
 

Næste møde bliver torsdag den 11. december 2014 kl. 19:00 


