
Bestyrelsesmøde d. 14. april 2010 kl. 18.00 

 
Tilstede: Bent, Birgit, Heidi, Gitte, Carsten N., Vivian og Lisa 
Referent: Lisa 
 
Dagsorden: 

 
1. Godkendelse af seneste ref. 
2. Endelig ansvarsliste  
3. APV 
4. Børneattester 
5. Ind og udmeld herunder søskende prioritering 
6. ”Klubmodul” eller tilsvarende system 
7. 4 x H samarbejde 
8. Ny svømmehal  (herunder orientering fra seneste HSI ledermøde) 
9. Orientering fra medlemmer 
10. Fastsættelse af mødedato vedr. svømmeskole 
11. Eventuelt 
 
 
Ad 1: 

 

Referatet godkendt. 
 
Ad 2: 

 

Ansvarslisten er ok. Når der står ”A” har vi ansvaret, og det forventes, at vi tager ansvar. 
 
Ad 3: 

 

Heidi har fået listen over alle trænerne. Der skal udfyldes APV´er på alle. Heidi vil deltage på   
næste trænermøde for at forklare trænerne, hvad det går ud på. Aftaler nærmere med Jens. 
 
Ad 4: 

 

Børneattesterne er lavet og erklæring herom sendt til kommunen. 
 
Ad 5: 

 
Der er ingen aftaler i klubben om søskendeprioritering.  
Der ønskes felt på deltagerlisten, således at det er nemt at se, hvornår børnene er startet på holdet og 
for at se om børnene rykker hold. 
Flere børn er flyttet mellem de forskellige hold bla. er nogle kommet på prøve på T-holdet.  
Carsten F. skal sørge for at de, der bliver faste på T-holdet, får giro vedr. kontingentforhøjelsen. 
 
 

 



Ad 6: 

 

Carsten N. har undersøgt forskellige klubsystemer. 2 systemer ser seriøse ud, det er Conventus og 
Klubmodul, hvoraf det sidste anbefales af Svømmeunionen. Årlig udgift omkring 10 – 15.000 kr. 
Carsten skal undersøge det videre, herunder tage kontakt til Hillerød Svømmeklub, der nylig har 
købt Klubmodul, for at høre deres erfaringer med systemet. Ramløse Gymnastik har Conventus – 
dem kontakter Carsten ligeledes. Aftalt at vi skal have lidt skub i undersøgelsen, da vi gerne vil 
kunne bruge systemet i den kommende sæson. 
 
Ad 7: 

 

Ved fællesmødet d. 7. april blev de 4 klubber enige om at samarbejde om forskellige aktiviteter 
f.eks. træningslejre, transport til stævner, kurser mv. Hillerød skal snart have et foredrag med 
mentaltræner Mark Vogel – måske kunne vi og andre klubber deltage i dette. Vi hører evt. nærmere. 
Fra Helsinge skal vi komme med et oplæg til aktiviteter, som vi kunne forestille os, vi kunne 
samarbejde omkring. Heidi og Lisa arbejder videre med ideerne, som Jens selvfølgelig også skal 
inddrages i. 
 
Ad 8: 

 

Bent har mailet til Anders Gerner Frost, Gribskov kommune for at gøre opmærksom på, at vi meget 
gerne vil høres og dele viden om ny svømmehal. Han har meldt positivt tilbage. Vi afventer nu, at 
han kontakter os. Vi vil gerne invitere ham på besøg i svømmehallen. 
Der er sendt oplæg til HSI´s bestyrelse med vores tanker og ideer til en ny svømmehal. 
 
Ad 9: 

 

Bent er blevet kontaktet af Fr.borg Amts Avis. De havde hørt, at vi havde fået nogle gode 
svømmere. Bent forklarede om alle vores gode svømmere og deres flotte bedrifter. Journalisten vil 
meget gerne komme i hallen og lave nogle interview. Aftalt besøg d. 22. april 2010, hvor hun vil 
snakke med nogle af svømmerne og i øvrigt høre lidt mere om klubben og svømmehalsplanerne. 
 
Bent vil høre Helsinge Hallen om vi kan få internetadgang i klublokalet. Vi har en klub-PC som 
kunne bruges feks. ved stævner og på sigt også til det nye medlemssystem. 
 
Birgit har snakket med Åse. Hun fortsætter med rengøring 2 timer pr. uge. 
 
DUKA kredsfinalen er ved at være på plads. Der er pt. 107 tilmeldte fra 6 klubber. 
 
Nicolaj, K1 spørges om at lave og styre lidt jingle-musik til stævnet for at gøre det festligt. 
 
Vi skal have søgt om midler fra Børne- og Ungepuljen. Lisa snakker med Jens om vores ønsker og 
sørger for at få sendt ansøgningen inden 1. maj. 
 
Birgit og Bent kigger på datoer for sommerafslutning. 
 
 

 



Ad 10: 

 

Bent spørger Jens om forslag til dato indenfor de næste 14 dage. Fra bestyrelsen deltager Heidi, 
Vivian og Bent. 
 
Ad 11: 

 

Vivian køber nogle skifterammer til opsætning af fotos fra DM hold. 
 
 
 
Næste bestyrelsesmøde onsdag d. 5. maj 2010 kl. 18 – 20 i klublokalet. 

 
 
 


