
  
  

REFERAT FOR  

Generalforsamling i Helsinge Svømmeklub  

d. 26. februar 2018 kl. 19.30  

i klublokalet i Gribskov Svømmehal  

  

Dagsorden:  

1. Valg af dirigent 

Valget blev Brian Vindahl 

 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år  

Formand Lars Frederiksen fremlagde bestyrelsens beretning.  

Beretningen blev godkendt. 

 

3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse og 

fremlæggelse af budget for det kommende år  

Kasserer Charlotte Friis Antonisen fremlagde regnskabet.  

Regnskabet for 2017 blev godkendt. 

Budgettet for 2018 blev fremlag og godkendt.  

 

4. Behandling af indkomne forslag  

Der var ikke indkommet forslag.  

 

5. Valg af formand 

Lars Frederiksen modtog genvalg til formand for 1 år.  

 

6. Valg af kasserer 

Charlotte Friis Antonisen modtog genvalg for 1 år. 

 

7. Valg af øvrig bestyrelse. På valg er: Ann Andersen, Jørgen Gantriis, og 
Michael Therkelsen 

Stig Peters modtog genvalg for 2 år 

Michael Andersen  modtog valg for 2 år. 

Chris Fisker modtog valg for 2 år.  

Henriette Elmgreen modtog valg for 2 år.  



 

 

8. Valg af 2 suppleanter for bestyrelsen 

Henrik Jeppesen modtog genvalg som suppleant for 1 år.  

Hanne Leisted modtog genvalg som suppleant for 1 år 

 

9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant  

Jan Kildevang modtog genvalg som revisor 

Kim Frank modtog genvalg som revisor 

Susanne Nielsen modtog genvalg som revisorsuppleant. 

 

10. Valg af repræsentantskabsmedlemmer og suppleanter.  Formanden er født 

medlem af repræsentantskabet  

 

Formanden er født medlem herudover er følgende valgt: 

Martin Egebjerg Christensen  

Lasse Lykke Nielsen 

Jørgen Gantriis 

Micael Christiansen 

Bent Hansen 

 

Bente Knudsen (valgt til suppleant) 

Kathrine Frederiksen (valgt til suppleant) 

 

11. Eventuelt  

• Der blev forelagt mangel på vision for Helsinge Svømmeklub, en bedre kobling mellem 

svømmeklubben og konkurrenceafdelingen, en større synlighed i Gribskov Kommune af 

Helsinge Svømmeklub, en forbedring af kvaliteten i undervisningen samt en bedre 

sponsorering. Kontakt gerne JMV, Jan for inspiration.  

• Forslag om livredning via Trygfonden, eksempelvis oprette hold for livredning.  

• Forslag til hyppigere opdatering af klubrekorder (Frederik Junker vil gerne bidrage) 

• Forslag til flere forældre, der kan hjælpe i konkurrence-udvalget.  

• Forslag til anvendelse af klublokalet for at styrke det sociale i klubben, der blev spurgt til om 

klublokalet har de fornødne faciliteter. Der ønskes nye ”låse” til styrketræningsredskaberne. 

Kontakt gerne JMV for sponsorering af klubmøbler eller andet til klublokalet.  

• Forslag om hylder og eller knager i klublokalet til skoletasker.  

• Forslag om salg af svømmebænk.   

 

Dirigent: Brian Vindahl 

Referent: Ann Andersen 


