
Bestyrelsesmøde d. 11. januar 2011 kl. 19.00 

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

Referent: Lisa 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af seneste ref. 

2. Regnskab 2010 (Martin) 

3. Generalforsamling, dato hvem stiller op dirigent, revisorer, eventuelt et arrangement som kan 

trække nogen til at komme på dagen. 

4. www.helsinge-swim.dk   status og  Carsten N's. forslag vedr. ref. m.m 

5. Til og fra svømmeskolen, herunder juleafslutning og Aqua camp  

6. Talentklasser (Gitte) 

7. Ny svømmehal (Bent) 

8. Til og fra k-udvalg, herunder sponsorstævne og opfølgning på møde d. 6. jan 

9. Opfølgning på eventuelle hængepartier 

10. Orientering fra medlemmer 

11. Eventuelt 

12. Næste møde 

 

Ad 1: Ref. godkendt 

 

Ad 2: Regnskabet gennemgået og det ser fint ud. De fleste punkter gennemgået. Indtægtsposten 

vedr. træningslejr skal lige gennemgås, måske er træningslejren i efteråret bogført under noget 

andet. Martin kigger lige på det og trimmer det til generalforsamlingen. Foreløbigt godkendt. 

 

Ad 3:Generalforsamlingen bliver onsdag d. 23.02.11 kl. 19.30. Bent sørger for annonce i 

Ugeposten. Heidi og Lisa laver indbydelse på Klubmodul. Birgit spørger Jette om at være dirigent. 

Martin spørger revisorerne, om de vil genopstille. Bent, Martin, Carsten F. og Lisa vil gerne 

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


genopstille til bestyrelsen. Talt kort om at have et lille arrangement f.eks. et foredrag med en kendt 

person samtidig, men det blev droppet. 

 

Ad 4: Jens-Ole har sendt udkast til ændringer/opdateringer. Bliver rundsendt og vi byder ind med 

hjælp til revision af alle oplysningerne. 

Ad 5: Juleafslutningen var super. Godt arrangement. Hyggeligt og langt bedre end en slikpose den 

sidste undervisningsdag inden jul. Alle i bestyrelsen skal bakke op og byde ind på opgaverne eller i 

det mindste give lyd. Aqua Camp - hvad vil vi og hvad kan vi byde ind med? Bent undersøger med 

halmulighed og giver ”bolden” videre til Pia, som derefter må melde ud, hvad behovet er for 

ressourcer.  

Der holdes et informationsmøde på Nyborg Strand om svømmeklubbernes mulige overtagelse af 

skolesvømningen. Vi kan ikke deltage på lørdag men vil være obs på, hvad der sker på området i 

fremtiden. Enighed om at vi er åbne overfor projektet, men at det ikke bliver gratis at få 

svømmeklubben til at undervise og klare alt det administrative omkring det. 

 

Ad 6: Gitte har været til møde om evt. kommende talentklasser i Gribskov kommune. Det skulle 

være for 7., 8., og 9. klasses elever. Foreløbigt udkast er en form for privatskole, hvor der skal 

betales en god sum penge hver måned for at gå i talentklassen. Hvorfor er det ikke i Team Danmark 

regi ligesom eliteklasserne i Hillerød kommune? Det koster ikke noget at gå i eliteklasserne i 

Hillerød. Var det ikke en idé at kigge på det projekt hos Team Danmark. Gitte kigger nærmere på 

det, og tager det med til næste møde. 

 

Ad 7: På borgermødet er der kommet forslag om 3 m yderligere vand. Konsortiet har regnet på det 

og det koster yderligere 6,6 mil. Jens er kommet i kontakt med et firma som laver svømmehaller. 

De kan bygge en færdig svømmehal for 25 mil. Skal vi præsentere et sådant projekt i pressen gerne 

sammen med HSI? Ja, vi går videre med idéen. Det skal være for at vise, hvor meget vand vi kan få 

for langt færre penge.  

 

Ad 8: Der er DUKA stævne i Helsinge d. 06.02.11 kl. 13. Træningsweekenden i Sverige er blevet 

konverteret til træningsweekend her i hallen. Sidste træningsweekend her for Talent og K2 var en 

stor succes. 

Sponsorstævnet skal flyttes, da ingen har meldt sig til at tage ansvar for det. Hvad kan vi gøre? Skal 

vi gå direkte til udvalgte forældre. Heidi kontakter nogle konkrete forældre.  

Når vi udsender mail via Klubmodul skal vi give os til kende gerne med navn og mailadresse, der 

kan mailes retur til og huske også at sende det til bestyrelsesmedlemmerne. 

Vi arbejder videre med brainstormingoplægget d. 29.01.11 kl. 09.00. 

 

Ad 9: Heidi og Pia har lavet udkast til ansættelseskontrakter. Enkelte forslag til ændringer. Heidi 

reviderer. 

 

Ad 10: Trænerne skal holde julefrokost. De har skrevet fin ansøgning med anmodning om 

økonomisk støtte til arrangementet. Beløb bevilget til arrangementet.  



 

Ad 11: Forslag om lave større indkøb af f.eks. plastikkrus, servietter, toiletpapir mv., så vi kan få 

det til en mere favorabel pris. Vi vil være obs på at købe ind lokalt, når der er gode tilbud, det kan 

tit være lige så billigt. 

Martin kigger efter ny printer. 

 

Ad 12: Næste bestyrelsesmøde er brainstormingmødet d. 29.01.11 kl. 09.00. Vi snakker på det 

møde, om det er nødvendigt med yderligere møde forud for generalforsamlingen. 

 

 


