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Helsinge Svømmeklub 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 

3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse og fremlæggelse af budget for 

det kommende år 

4. Behandling af indkomne forslag 

5. Valg af formand 

6. Valg af kasserer 

7. Valg af øvrig bestyrelse. På valg er: Heidi Westermann, Carsten Nielsen og Birgit Lassen 

8. Valg af 2 suppleanter for bestyrelsen 

9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 

10. Valg af repræsentantskabsmedlemmer og suppleanter. Formanden er født medlem af 

repræsentantskabet 

11. Eventuelt 

 

Pkt. 1: 

Bestyrelsen foreslår Steen Olsen som dirigent. Han blev valgt. Han takkede for valget og 

konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved annonce i Ugeposten d. 24.01.12  

og ved opslag i svømmehallens indgang. 

Pkt. 2: 

Formand Bent Hansen aflagde bestyrelsens beretning. Hovedpunkterne var: Fordeling af hal- og 

svømmetider, Arbejdstilsynet har været på besøg, svømmeskolen, Aqua Camp, lukning af 

svømmeskolen pga. legionella, sommersvømning i havet, konkurrenceafdelingen, 

sponsorudvalg, Esrum Open Water, ny svømmehal og tak til alle lønnede og frivillige folk i 

Helsinge Svømmeklub. 

Forslag om der evt. helt eller delvist kunne sponsoreres startskamler til den nye svømmehal ved 

at sælge firmanavne/logo på skamlerne. Bestyrelsen tager forslaget med til sponsorudvalget. 

Formandens beretning godkendt. 



Pkt. 3:  

Martin Gowers gennemgik regnskabet for 2011 samt budgettet for det kommende år. 

Revisorerne har revideret og godkendt regnskabet. Både indtægter og udgifter er steget. Samlet 

set er der et underskud på ca. 46.000 kr.  

Regnskab og budget godkendt. 

Pkt. 4:  

Ingen indkomne forslag. 

Pkt. 5:  

Bent Hansen, Ellegårdsvej 5, 3200 Helsinge blev genvalgt som formand. 

Pkt. 6:  

Martin Gowers ønskede ikke genvalg som kasserer.  

Susanne Nielsen, Granvej 23, Annisse, 3200 Helsinge anbefales af bestyrelsen som kasserer. 

Susanne Nielsen blev valgt. 

Pkt. 7: 

Heidi Westermann blev genvalgt. Martin Gowers og Lars Poulsson blev valgt. 

Pkt. 8: 

Carsten Nielsen og Søren Junker blev valgt som suppleanter. 

Pkt. 9: 

Arne Jørgensen og Leif T. Christensen blev genvalgt som revisorer. Jan Nielsen genvalgt som 

revisorsuppleant. 

Pkt. 10: 

Bestyrelsen blev bemyndiget til at udpege personer til at repræsentere svømmeklubben ved 

repræsentantskabsmødet i HSI d. 22.02.12. 

Pkt. 11: 

Der blev ytret ros til bestyrelsen for et godt stykke arbejde i forhold til dialogen og arbejdet 

omkring den nye svømmehal. 

Formanden rettede en stor tak til Birgit Lassen for en stor indsats i klubben gennem mange år. 

Steen Olsen takkede for god ro og orden og lukkede generalforsamlingen. 



 

I alt 16 fremmødte til generalforsamlingen, hvoraf de 14 var stemmeberettigede. 

 

Helsinge, d. 21. februar 2012. 

 

 

Steen Olsen, dirigent                                                         Lisa Nielsen, referent 

 


