
 
 
Bestyrelsesmøde i Helsinge Svømmeklub den 30. december 2016 

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

 Indkaldelsen lægges på hjemmesiden  

 Dirigent Brian Vindal. 

 Charlotte spørger revisorerne om genvalg, herefter kan indkaldelsen lægges på hjemmesiden.  
 
Punkt 2: Økonomi  
 

 Charlotte gennemgik regnskabet.  

 Depositum til svømmelejre / ture bør hæves i forhold til de faktiske omkostninger og opkræves 
rettidigt.  

 Kontingentstigning forventes øget med 50,- kr. i snit pr. hold for sæson 2017/2018.  

 Budgettet blev gennemgået 

 Charlotte færdiggør regnskabet inden generalforsamlingen 

 Der bør forsat arbejdes på opnåelse af større sponsorater samt andre muligheder for 
forbedring af økonomien 

 Annie sender en ny budgetopfølgning rundt med k-regnskabet 
 

Punkt 3: Lyd i hallen 
 

 Lyd i hallen er klaret via bluetooth. Det undersøges fortsat, om kommunen har en bedre 
løsning.   
 

Punkt 4: Nyt til/fra svømmeskolen 
 

 Diplomer: Michael bestiller trykning af diplomer 

 Pia, diplomer for 4-5 årige, udarbejdes og sendes til Michael hurtigst muligt. Afstem antallet 
med Michael.  

 Folderen kan printes på almindeligt papir 

 Jørgen skriver via Facebook, at vi har ledige pladser på børneholdene samt på voksen 
onsdagsholdene hos Jeanne (kl 20:15). 

 Tøj til trænerne bestilles, når Jørgen har talt med Jens.  

 Diplomerne skal være tilgængelige på hjemmesiden – Jørgen følger op 

 Julefrokost for trænerne er sat til den 28/1. 
 

  



 
 

Punkt 5: Nyt til/fra k-udvalg 
 

 Klubtøj: Jørgen taler med Jens. Jørgen rundsender information til bestyrelsen derefter. Der skal 
både arrangeres tøjpakker til k-svømmerne og træner t-shirts.  

 Høje borde til hallen – Vi låner borde fra Helsinge Hallerne og tester dem i forbindelse med 
Gubbistævnet den 21/1.  

 Henriette ansøger sponsorat til dækning af udgiften til start-anlæg.  

 Kørepenge til/fra træningslejre bevilges med 1,- kr pr kilometer (betales af klubben) 

 Kørepenge til/fra stævner på Sjælland afregnes i bilen fra gang til gang 

 Kørepenge til/fra stævner på Fyn eller Jylland afregnes med 1,- kr pr kilometer (betales af 
klubben). Derudover godtgøres brobizz omkostninger.  

 Annie skal sende materiale ind vedr idrætspris. Jørgen sender information til Annie (så hurtigt 
som muligt, da fristen er 4/1 overfor Gribskov Kommune).  

 
Punkt 6: APV 
 

 Ann kontakter Heide Westermann ang. udarbejdelse af APV.  
 

Punkt 7: Gubbistævne den 21. januar 
 

 Gubbistævnet er indkaldt via hjemmesiden 

 Hanne kommer ikke, men derimod kommer Steffen og Henriette som stævne sekretærer 

 Der er både sponsorstævne gubbi / nåletidsstævne den 21/1 

 Startanlæg lånes af Frederiksværk (Henriette sørger for dette) 

 Sponsorbreve er sendt ud sammen med julekortene og de resterende sendes ud nu. 

 Stævnet koordineres på k-udvalgsmødet den 7/1 

 Pia G. skal kontakte trænerne og sikrer sig, at de er til stede ved kanten for at assistere 
børnene. 

 
Punkt 8: Årshjulet 
 

 Årshjulet gennemgået for december og januar. Opgaverne var udført eller igangsat.  

 Haltider skal vi huske at behandle på mødet i januar.  
 
 
Næste møde:  

Mandag den 30. januar kl. 18:00-19:30  
Generalforsamling torsdag den 23. februar kl. 19:30 


