
Bestyrelsesmøde d. 10. august 2010. 

 

 
Tilstede: Bent, Birgit, Martin, Carsten F., Carsten N., og Lisa 

Referent: Lisa 
 

Dagsorden: 

 
1. Godkendelse af seneste ref. 
  
2. Svømmeskole  (Pia deltager i dette punkt) 
    Status tilmeldinger 
    Hvad gør vi ved nuværende medlemmer som ikke har fået info brev/mail? 
    Åbningsdage bemanding? 
  
3. Budget opfølgning 
  
4. Til og fra k- udvalg herunder budgetoplæg fra Jens (Martin sender) 
  
5. Opfølgning på punkter ved de seneste møder og afklaring af eventuelle "hængepartier" 
  
6. www.Helsinge-swim.dk     
  
7. Orientering fra medlemmer 
  
8. Eventuelt 
    Herunder mail fra Carsten F. 
  
9. Næste møde 

 

 

Ad 1: 

 
Referatet godkendt. 

 
Ad 2: 

 

Gennemgang af tilmeldingerne til de forskellige hold. Der vil formentlig blive en del rokeringer, når 

det hele går i gang i næste uge. Carsten F. undersøger om og evt. hvem, der ikke har fået mail om 

tilmelding til den nye sæson (nytilmeldte i april/maj). 

Bemanding på de planlagte åbningsdage i orden. 
Trænerne skal betale kontingent, hvis de selv ønsker at svømme. 

Trænerkontrakter skal laves til alle trænere, men det er ikke et lovkrav, når ansættelsen er på under 
8 t. ugentlig. 

Kort snak om hvordan vi kan få nye medlemmer. Pia havde forskellige ideer omkring 
sommersvømning i maj/juni, Aqua-Camp mv. 

 
 



Ad 3 + 4: 

 

Martin gennemgik budgettet herunder oplæg fra K-udvalget med overslag på budget til stævner, 

mesterskaber, træningslejr mv. Efterårets budget vedtaget og bevilling givet til K-udvalget jfr. 
oplægget. Bestyrelsen er enig om fleksibilitet i forhold til, hvad budgettet tillader. Godkendelse af 

budgettet for foråret og K-udvalgets oplæg afventer til næste bestyrelsesmøde, da vi gerne vil se, 
hvor vi havner med medlemmer/hold i den nye sæson.  

 
Ad 5: 

 
Vi har tidligere aftalt, at vi skulle indkøbe nye svømmefødder. Birgit undersøger om processen er i 

gang, ellers sætter hun det straks i gang. 
 

Ad 6: 

 

Vores web-master vil gerne lave en ny hjemmeside bygget op omkring klub-modul. Jens-Ole 
Frimann er gået ind i K-udvalget, og han vil gerne hjælpe med at bygge en ny hjemmeside op 

sammen med Karina. 
Den nuværende hjemmeside skal holdes opdateret indtil den nye side er klar.  

Birgit sørger for opdatering af sæsonfolderen, således at oplysningerne også står rigtigt på 
hjemmesiden. 

 
Ad 7: 

 

Jens har snakket med de andre cheftrænere i hhv. Helsingør og Hillerød omkring samarbejde. De vil 

gerne samarbejde, men vil gerne fortsætte som de hidtil har gjort. Vi har intet hørt fra de andre 
klubber siden vores fælles møde i juni. Samarbejdet pt. lidt på voveblus. 

Bent har været på kursus i trænerkontrakter. Desværre ikke specielt givende kursus. 
Bent skal til møde d. 11. aug. omkring skole-svømmehals-projektet. Vil prøve at invitere gruppens 

medlemmer til et besøg i svømmehallen. 
Det er tid til at søge om tilskud fra kommunen fra Materialepuljen og Stævne/event puljen. Måske 

er der allerede søgt om tilskud fra stævne/event puljen i forbindelse med Esrum Open Water. Lisa 
undersøger og sørger for indsendelse af ansøgning. 

 
Ad 8: 

 

Carsten F. synes, der skal være differentiering i prisen mellem K1 og K2. K1 træner en del mere 

end K2 og er dyrere i ”drift”. Priserne skal i højere grad baseres på antallet af træningspas. Der skal 

selvfølgelig ikke ske ændringer i år, men vi kigger nærmere på ideerne til næste sæson. 

Pia får mailen kontor@helsinge-swim.dk. Karina spørges om at tilrette. 
 

Ad 9: 

 

Næste bestyrelsesmøde fastsat til torsdag d. 9. september 2010 kl. 19. 
 

 

 


