
 
 

 Referat for Generalforsamling i Helsinge Svømmeklub   

  d. 20. februar 2020 kl. 19.30 

               i klublokalet – Gribskov svømmehal 
 Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

 Valget blev Jørgen Gantriis  

 

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   

Lars Frederiksen fremlagde regnskabet.  Regnskabet for 2019 blev godkendt. Budgettet for 2020 

blev fremlagt 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.  

Chris Fisker er udtrådt af bestyrelsen. 

Stig Peters modtog genvalg for 2 år. 

Hanne Liested blev valgt for 2 år 

Line Thomsen genvalgt i 2 år. 

 

8. Valg af 2 suppleanter for bestyrelsen 

Jan Fortun valgt som suppleant for 1 år.  

Nicki Hansen valgt 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. 

Katrine Frederiksen valgt som revisorsuppleant.  

 

 

 

 

 



 
 

 

10. Valg af repræsentantskabsmedlemmer og suppleanter. 

Formanden er født medlem af repræsentantskabet   

Formanden er født medlem herudover er følgende valgt: Carsten Købsted, Jan Fortun, Nicki 

Hansen, Kerry-Anne Hansen og Mads Steen Petersen. 

 

11. Eventuelt  

• Klubtøj – fejl og mangler opleves på rygmærker osv. dette rettes gerne af trykkeriet (re-do) 

• Der er ønsker om mulighed for tryk på træningstasker. 

• Der er ønsker om en `Velkomst` gave til nye svømmere. Fx badehætter m/klubtryk. eller 

håndklæder m/tryk. 

• Svømmeskolen – ønsker om tasker til svømmeskolens trænerer. 

         Evt. kasketter til svim camp deltager. 

• Forslag til hyppigere opdatering af klubrekorder (Frederik Junker opdaterer løbende 

klubrekorder, webmaster skal sætte ind på hjemmesiden) 

• Der er ønsker om at Helsinge svømmeklub bliver mere synlig og attraktivt i lokalsamfundet. 

 

Dirigent: Jørgen Gantriis  

Referent: Kerry-Anne Hansen. 

 


