
Bestyrelsesmøde d. 17. november 2010 kl. 19.00 
 

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

Referent: Lisa 

 

Dagsorden: 

 

 1. Godkendelse af seneste ref. 

 2. Ny svømmehal 

    Hvad gør vi? 

 3. Budget 

 4. www.helsinge-swim.dk     

 5. Til og fra svømmeskolen (Pia har nogle emner) 

 6. Talentklasser 

 7. Stævnesekretær 

 8. Til og fra k-udvalg 

    Hvordan skal K afd. se ud om 5 år? 

 9. Opfølgning på eventuelle hængepartier 

10. Orientering fra medlemmer 

11. Eventuelt 

12. Næste møde 

Ad 1: 

Referatet godkendt. 

Ad 2: 

Der er kommet en opfordring til klubben om at deltage i en brugergruppe. Bent tager med til det 1. 

møde d. 02.12.10. Derefter vurderer vi, hvor det udvikler sig hen i forhold til vores deltagelse. 

Drøftelse af hvordan vi fortsat kan påvirke situationen? Forslag om at tage kontakt til den journalist 

der har skrevet en artikel om Bellahøj Svømmehal, som heller ikke helt er designet til svømmesport. 

Martin tager fat i journalisten. Vi vil også prøve at få kontakt med entreprenøren om, hvilke 

http://www.helsinge-swim.dk/


muligheder der evt. kan være, hvis vi selv kommer med en pose penge enten en del af vores 

egenkapital, penge fra fonde eller lign. Carsten F. kontakter. 

Ad 3: 

Budgettet ser fortsat fint ud. K-udvalget vil gerne have en oversigt over deres forbrug af det 

bevilgede beløb. De spørger også, om de kan overføre bevilget – og endnu ikke opbrugte – penge til 

forårsperioden? Det kan de godt, men kun indtil svømmesæsonen er slut sommeren 2011. HSI´s 

regnskabsregler skal lige tjekkes. 

Ad 4: 

Den nye hjemmeside tegner til at blive rigtig flot. Jens-Ole spørger til hvilke informationer, der skal 

over på den nye hjemmeside? Nogle informationer trænger også til en opfrisker. Lisa tager en snak 

med Jens-Ole. Alle er indstillet på at kigge på de forskellige informationer og komme med nye data, 

så vi kan få en flot ny og opdateret hjemmeside. Vivian er i gang med at tage nye billeder til siden. 

Ad 5: 

Pia kom og orienterede fra svømmeskolen: 

Kursus: De har afholdt intern livredderprøve. Alle 20 deltagere bestod. Super arrangement. Nyt 

kursus i starten af det nye år med fokus på brystsvømning. 

Juleafslutning: Forslag om at afholde stor juleafslutning fælles for alle svømmere inkl. forældre og 

søskende med juletræ i bassinet, slikposer og gløgg. Det kunne feks være d. 11/12, 12/12 eller 

19/12. Helst en søndag eftermiddag. Bent spørger Helsingehallen om tilladelse. Klubmodul bruges 

til invitation og tilmelding – dette koordinerer Pia og Carsten N.  

AquaCamp: Dansk Svømmeunion har et færdigt koncept til afholdelse af en 5-dages svømmelejr i 

sommerferien. Det har været en stor succes rundt omkring i andre klubber. Det skal være et tilbud 

for hele kommunens børn og ikke kun for vores medlemmer. Det lyder som en glimrende idé. Bent 

spørger Helsingehallen, om vi kan få svømmehallen i uge 26. Pia laver oplæg til Bent som kan 

bruges til forespørgslen. 

Ansættelseskontrakter: Heidi finder/laver kontrakter for alle trænere/instruktører i samarbejde med 

Pia. 

Børnehold: Der starter 3 nye børnehold d. 02.12.10. Fortsætter til sæsonen slutter med udgangen af 

maj 2011. 

Fotos: Pia har forskellige fotos af bla trænerne. Sender dem til Carsten N. som lægger dem ind på 

hjemmesiden. Carsten N. kigger også på at sætte nye fotos op af trænerne på tavlen ved indgangen. 

Kontakt: Forældrene er blevet rigtig gode til at bruge mailen og i øvrigt til at ringe i 

kontoråbningstiden. 

Trænerjulefrokost: Martin Egebjerg og Bolette er boss for arrangement. 



Ad 6: 

Nogle folk er i gang med at undersøge mulighederne for at starte talentklasser i Helsinge med 

henblik på at målrette talenter indenfor, feks fodbold, gymnastik, håndbold, orienteringsløb og 

svømning, til elitemiljøet. Der er præsentation af oplæg omkring det d. 02.12.10 som Gitte deltager 

i. 

Ad 7: 

Tina Granhøj har været med på sidelinjen ved ministævnet og det gik fint. Hun skal være med igen 

ved klubmesterskabet. Hun skal have modul 2 for at kunne tage stævnelederkurset, men hun vil 

gerne forinden lige have en fornemmelse af de forskellige skærmbilleder. Birgit styrer det. 

Ad 8: 

Der er julebrunch for K-svømmerne d. 22.12.10. 

John har talt om eventuel brug af undervandskamera til at filme svømmerne for at kunne rette 

teknik mv. Vivian tager det med i K-udvalget. Er der er et behov for et kamera? Vil trænerne rent 

praktisk bruge det? 

Kort talt om at der ikke er så mange svømmere på Talent og K2. Hvordan kan vi mon fastholde og 

motivere vores mange svømmere på A, B og C-hold til at fortsætte på talenthold og videre frem. 

Forslag om at holde brainstorming med K-trænerne og de fra bestyrelsen, der har mulighed for at 

komme, for at få en stribe idéer på bordet, vi kan arbejde videre med. Bent prøver at finde dato. 

Ad 9: 

Gitte har fået lovning på nogle kontormøbler til en god pris. 

Ad 10: 

Vi har sponsorsvømning d. 29.01.11. Vi drøftede lidt frem og tilbage om konceptet. Aftalt at vi i år 

fortsætter som hidtil. Bent vil gerne have hjælp, da det er et stort arbejde at holde svømmerne til 

ilden. 

Ad 11: 

Vivian sørger for at lave og bestille et flot julekort som svømmerne kan sende til sponsorerne. 

Ad 12: 

Næste bestyrelsesmøde tirsdag d. 11. januar 2011 kl. 19 i klublokalet. 

 

 

 


