
Bestyrelsesmøde d. 1. november 2012. 

 

Tilstede: Bent, Martin, Carsten F., Carsten N, Heidi, Søren, Susanne og Lisa 

Afbud: Lars 

Referent: Lisa 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af sidste møderef. 

2. Opfølgning 

3. Nyt klublokale/haltider-flytning til ny hal, nedsættelse af udvalg  

4. Nyhedsbrev med info om halskifte, hal tider, “chikane” m.m. 

4. Klubtøj 

5. Til og fra svømmeskolen – herunder nyt fra trænermøde og juleafslutning 

6. Til og fra k-udvalg.  

Fredbo har haft dialog med k-udv., som han orienterer om. 

7. Eventuelt 

8. Næste møde 

 

Pkt. 1: Ref. godkendt. 

Pkt. 2: Heidi oplyser, at sponsorudvalget arbejder på, at julekortene snart bliver produceret. Søren vil gerne 

hjælpe med at tage nogle billeder af svømmerne, således at der kunne blive lavet et lille kort med deres 

billede på, som svømmerne kunne aflevere til deres sponsor. 

Pkt. 3: Jens og Pia deltog under dette pkt. Bent orienterende om de nye haltider. Der mangler den endelige 

godkendelse af byrådet, men tiderne er forhandlet på plads. Aftalt at mødes med kommunen igen i april for 

at se om alt fungerer eller om der evt. skal justeres noget. Vi har nu fået tilbudt nøglen til klublokalet, så vi 

kan gå i gang med at ordne det. Annette Sørensen har igen udtrykt, at den gamle svømmehal lukker dagen 

før den nye svømmehal åbner. Svømmeklubbens tider i den nye hal er en del anderledes og det kræver, at 

der bliver kigget på, hvor de forskellige hold skal placeres tidsmæssigt fra 01.02.13. Vi er udfordret på at få 

både konkurrencehold og alle børneholdene til at være indenfor de udstukne rammer på en nogenlunde 

fornuftig og tålelig måde for alle parter. Vi aftaler, at nedsætte et udvalg til at kigge på, hvordan det 

praktisk kan gøres. Det gælder hele processen fra placering af holdene, flytning af disse i Klub Modul, 

information til forældre, børn, trænere osv.  

Udvalg til at kigge på hal- og holdtider: Jens, Pia, Carsten N., Bent, Heidi, en træner (Pia finder) og en fra K-

udvalg. Bent indkalder til møde f.eks. en lørdag morgen/formiddag.  

Carsten N. ringer til Bo for at få nøglen til det nye klublokale. Martin, Lars, Carsten F. og Carsten N. aftaler 

en dag for besøg i lokalet og laver en liste over, hvad der konkret skal laves. 



Julefrokost for trænere måske vil alle være med? Måske en fælles frokost for alle trænere, K-udvalg og 

bestyrelse. 

Pia sender opgaveliste med hensyn til juleafslutning for svømmeskolen d. 15. dec. Bestyrelsen vil byde ind 

på opgaverne og hjælpe til ved arrangementet. 

Forslag om at afholde et arrangement efter flytningen til den nye hal formentlig i marts/april måned. Vi 

kunne måske søge det ”Grønne Hus” om tilskud til besøg af en teatergruppe. Pia arbejder lidt videre med 

idéen. 

Helsinge-Hallerne har slukket for saunaen de dage hvor svømmeskolen er i hallen. Vi har mange 

medlemmer, der er meget utilfredse med det. Flere vil ikke komme, da de fryser. Det har resulteret i, at der 

er ekstra pres på bruserne, fordi børnene i stedet tager et langt varmt bad. Mange er utilfredse med 

situationen. Pia har henvist svømmere og forældre til at tage kontakt til Jan Dissing i Helsinge Hallen. Bent 

prøver i første omgang at kontakte hallens bestyrelsesformand, hvis det ikke hjælper, må vi gå videre med 

sagen evt. til kommunen. Under vores møde ringede Bent til Erik Stougaard som var bekendt med 

situationen. Han lovede, at snakke med Hr. Dissing om sagen og vende tilbage til Bent. Søren tilbyder at 

skrive et brev/mail til Helsinge Hallens bestyrelse med kopi til Annette Sørensen, hvis ikke Bent´s 

henvendelse hjælper. Oplysende mail til klubbens medlemmer vil også være på sin plads. 

Pkt. 4: Nyhedsbrev om saunaen udsendes særskilt. Søren formulerer. Nyhedsbrev om haltider- og lukning 

skriver Bent udkast til og sender rundt til vores alles input og kommentarer. 

Martin har arbejdet videre med shoppen. Der skal fastsættes nogle priser på alle varerne. Herefter vil 

Martin udsende nyhedsbrev fra shoppen, så medlemmerne kan købe nogle spændende julegaver.  

Henvendelse fra håndbolden om lån af styrketræningsfaciliteter: Umiddelbart er vi positive overfor tanken, 

men det skal kunne fungere i forhold til vores lille lokale og vores svømmere. Søren snakker med Jens om 

det og tager kontakten til håndbolden. 

Pkt. 5: Se under pkt. 3. 

Pkt. 6: Martin har deltaget i K-udvalgsmøde. Intet særligt at rapportere. 

Carsten F. orienterer om udfordringer omkring tilmelding til stævne, officialstjans mv. Carsten F. har talt 

med Jens Ole om ”sagen”.  

Pkt. 7: Holdflytningerne er klaret og Carsten N. har udsendt regninger. 

Bent kontakter Carsten Elm, Dansk Svømmeunion for godkendelse af det nye svømmebassin og 

startskamlerne.  

Aftalt at vi skal blive bedre til at besvare mails som bliver sendt ud til besvarelse. Det kan godt være, vi ikke 

alle har input eller kommentarer, men så må vi i det mindste skrive det som besvarelse, så alle ved, at alle 

har set mailen. 

Pkt. 8: Næste bestyrelsesmøde d. 6. december 2012 kl. 19.30. 


