
Bestyrelsesmøde d. 2. marts 2011 kl. 19.00 

 

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

Referent: Lisa 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af sidste ref. 

  

2. Konstituering af bestyrelsen 

  

3. K-afd. - opfølgning på sidste møde     

  

4. Svømmeskolen jvnf. notat fra Pia 

  

5. Information fra medlemmer 

  

5. Eventuelt 

  

6. Næste møde 

 

 

Ad 1: Ref. godkendt. Generalforsamlingsdatoen blev ændret til d. 22.02.11. 

Ad 2: Heidi fortsætter som næstformand og Lisa som sekretær. 

Ad 3: Snak frem og tilbage om hvad vi gør. Aftalen bliver at alle kigger oplægget fra Birgit 

igennem og forholder sig til det og senest søndag giver alle en tilbagemelding til Birgit. Lisa og 

Birgit samler trådene og laver et færdigt oplæg. 

Ad 4: Pia lægger alle ansættelseskontrakterne ind på instruktørarkivet i Klub Modul. Heidi og Pia 

får styr på alle børneattesterne. Pia har et ønske om at klubben bliver medlem af DGI. De har nogle 

gode kurser, som hun gerne vil benytte sig af. Medlemsskabet koster ca. 5000 kr. om året. Vedtaget 

af vi melder os ind. Pia er obs. på kurser til hjælpetrænerne. Dem der ikke fortsætter i klubben efter 

sommerferien bør ikke komme på kursus. Nye ansættelser berørt. Enige om vores tavshedspligt. 

Rigtig vigtigt at kemien passer med Jens, Pia og nye trænere. Det er vigtigt at en fra bestyrelsen er 

til stede ved trænermøderne for at skabe sammenhæng mellem trænere og bestyrelse. Det kunne evt. 

gå på skift. Bent spørger Helsinge Hallen om mulighed for afholdelse af Aqua Camp. Klub Modul 

kan ”vendes” og gøres klar til den nye sæson. 

Ad 5: Møde d. 10.03.11 med Helsinge Hallen om haltid, klublokale mv., hvor Bent, Jens og Birgit 

deltager. 



Carsten F. tjekker op på kontingentdifference ved ændring af hold. Virker det og kommer der en 

opkrævning? 

Talentklasser. Gitte har ikke været til sidste møde pga. sygdom. 

Duka kredsfinale d. 03.04.11 i Helsinge. Landsfinalen bliver i Hvidovre den sidste weekend i maj. 

Rengøring i klublokalet – vi tager beslutning om det på næste møde. 

Den nye hjemmeside er ved at være klar. Der er K-udvalgsmøde d. 21.03.11, så der tages lige en 

snak med Jens Ole om siden og evt. resterende opdateringer. 

D. 21.03.11 kl. 19 i Helsinge Hallen er der hædring af medaljetagere i kommunen. Vi har 8 

svømmere + 1 træner, der skal hædres. De har alle fået personlig indbydelse. Opfordring til at 

deltage  iført Helsinge klubtrøje. 

Der er et ”internt felt” i Klub Modul, som vi kan bruge til oplysning om svømmerne f.eks. mor og 

fars navn, tlf./mail. 

Regnskab for Esrum Open Water er færdigt, og det har givet godt 20 tkr. i overskud. De første 20 

tkr. var aftalt til at blive i en pulje, men efter at der kun var kanske få kr. udover de 20 tkr. forblev 

alle pengene i puljen fremfor at skulle dele knap 200 kr. ud til 5 klubber. 

Ad 6: Næste bestyrelsesmøde bliver onsdag d. 6. april 2011 kl. 19.00. 

 

 


