
Bestyrelsesmøde d. 6. december 2012 

Tilstede: Bent, Lars, Heidi, Susanne, Søren  

Referent: Susanne 

Dagsorden: 

1.  Godkendelse af sidste møderef. 
2.  Opfølgning 
3.  Haltider-flytning til ny hal, nedsættelse af udvalg 
4.  Klublokale  
5.  Nyhedsbrev 
6. Klubtøj 
7.  Til og fra Svømmeskolen  
8.  Juleafslutning  
9.  Til og fra K-udvalget 
10. Klubmesterskab 
11. Generalforsamling 
12. Eventuelt 
13. Næste møde 
 
 

Pkt. 1: Ref. godkendt. 

Pkt. 2: - 

Pkt. 3: Jens og Pia har placeret holdene i den nye hal. Planen blev vedtaget.  Banefordelingen 
genforhandles med Kommunen i april 2013. Holdene er fuld booket. Nogle hold flytter dag. 
Bestyrelsen er enig om, at der ikke refunderes kontingent, såfremt et medlem ønsker at stoppe på 
grund af ændret træningstidspunkt (helt i overensstemmelse med tidligere information). Info til 
medlemmerne via nyhedsmail. 

Vi forventer Kommunen bekræfter Svømmeklubbens haltider på møde d. 18. december. 

30 – 40 triatleter har vist interesse for at indmelde sig i Helsinge Svømmeklub. Bent, Pia og 
Susanne beregner prisen på deres kontingent. 

Det blev diskuteret, om der er plads i budgettet til flere trænertimer i K-afdelingen. Konklusionen 
blev, hvis vi skal have flere trænertimer, skal der skaffes flere indtægter. 

Helle P. vil gerne hjælp til med, hvordan vi kommer godt i gang i den nye svømmehal. F.eks. 
modtagelse af alle medlemmer den første uge. Bestyrelsen vil gerne give en gave, f.eks. en Helsinge 
Svømmeklub badehætte , til alle medlemmer. Martin G. vil du undersøge, hvad 650 stk. badehætter 
med Helsinge Svømmeklub tryk koster? 



Vedr. sikkerhed i hallen: Alle trænere skal tage bassinlivredderprøve i den nye hal. Et must inden 
svømmehallen åbner. 

Pkt. 4: Carsten, Lars og Martin har inspiceret de nye klublokaler. Lars gennemgik tegning og 
oplæg.  

Vi skal have prisfastsat oplægget til indretning (skal være klart til mødet med Kommunen 18. 
december) 

Lars indhenter tilbud på køkken. Bent indhenter priser på ventilation. Carsten indhenter pris på 
maler/maling. 

Priser mailes til Carsten, som opdaterer oplæg. 

Vi skal skaffe sponsorer til indregning. 

Pkt. 5: Der er udsendt nyhedsbrev til medlemmerne. 

Pkt. 6: Bestyrelsen gennemgik Martins tilsendt oversigt. Der bliver solgt klubtøj til 
Klubmesterskabet onsdag og torsdag. 

 Pkt. 7: Pias spørgsmål: Der bliver ikke givet julegaver til trænerne,  men vi skriver et julekort til 
hver enkelt. 

Trænerne er velkomne til at afholde julefrokost i januar, bestyrelsen ser sig ikke i stand til at deltage 
på grund af forberedelserne til den nye svømmehal/klublokale, men ønsker i stedet at afholde et 
arrangement, når de nye klublokaler er klar ca. 1. marts 2013. 

Pkt. 8: I henhold til Pias oversigt. 

Pkt. 9: K-udvalget spørger: Hvordan håndterer vi, hvis et barns forældre ikke vil stille op som 
official? Punktet er på agendaen til næste møde. 

Pkt. 10: Der komme en opdateret officialsliste med angivelse af mødetidspunkt. 

Pkt. 11:Generalforsamling bliver 26. februar 2013. Tidspunktet er muligt at ændre, hvis det ikke 
passer alle i Bestyrelsen. 

Pkt. 12:Bent orienterede om ”saunasagen” Jan Dissing vil have Svømmeklubben til at betale kr. 
3.000,- for saunaen den sidste måned. Vi afventer og ser, hvad der sker, da Bent har en aftale om, vi 
ikke skal betalt. 

Vi talte om, hvad vi egentlig får ud af at være medlem af HSI? Bent mailer HSI vedtægter til 
Bestyrelsen. Punkt til næste møde 

Pkt. 13:Næste bestyrelsesmøde fastsat til d. 10. januar 2013 kl. 19.30. 


