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1. Formål, vision og værdigrundlag 

Overordnet gennemgang og henvisning til hjemmeside. 

Svømmeskole: Fastholde medlemstal på trods af børnetal og konkurrence fra andre svømmeskoler i 

området. 

Konkurrenceafdeling: Topplaceringer til danske årgangs- og juniormesterskaber, mindst 1 udenlandsk 

træningslejr evt. suppleret med udenlandsstævne K1, træningslejr(e) K2/K3 og evt. K4, bedre fastholdelse 

på K1/K2 og sociale arrangementer på alle hold 

2. SHS 

Samarbejdet var som nævnt på sidste generalforsamling alene tænkt som en overbygning, hvor begge 

klubber fortsat ville fungere som selvstændige klubber og med selvstændig økonomi, idet tanken var 

samarbejde om stævner, træningslejre og fælles træningspas.  

I løbet af efteråret evaluerede vi samarbejdet, og vi konstaterede fra vores side et meget stort 

ressourcetræk hos Anita og Nicolai og senere undertegnede, ligesom vi fandt, at der var en skævvridning i 

den træneropsætning, som Hørsholm kom med i forhold til vores. Vi måtte simpelthen konstatere, at vi 

ikke havde energi og overskud til at fokusere på vores egen klub.  

Dette tog vi op med Hørsholm, og dialogen endte med et forslag fra Hørsholm om yderligere integration 

eller ophør, hvor vi valgte ophør.    

Vi ville gerne have kørt sæsonen ud. Hørsholm ønskede dog et "hard exit" og ville stå for det praktiske i 

forhold til Dansk Svømmeunion.  Det er nu efter vores opfølgning lykkedes at få en dispensation fra Dansk 

Svømmeunion og samarbejdet er formelt ophørt den 22. februar 2018 og ikke pr. 1. januar 2018, som 

tidligere udmeldt. 



Jeg skal beklage, hvis vores udfordringer bag linjerne har påvirket svømmerne, hvilket vi så vidt muligt har 

forsøgt at undgå, ligesom jeg ved, at ophøret særligt har påvirket K1 svømmerne.   

3. Økonomi 

Sidste år havde jeg en god og en dårlig nyhed omkring økonomi. I år har jeg alene to gode nyheder. 

For det første ser det ud til, at vi har fået taget de geværgreb sidste år, der var nødvendige, dvs. øget 

kontingentet og brugerbetalingen på træningslejre, hvilket er slået igennem i regnskabet. 

For det andet har vi holdt fast gennem året og haft godt styr på de løbende omkostninger i både 

svømmeskole og konkurrenceafdeling, hvilket betyder, at vi både kommer ud med et plus i niveau med 

budgettet samtidig med, at vi har kunnet øge den periodisering af kontingenter, som vi var bagud med.  

Vi kommer til regnskabet senere, og jeg vil nu blot nævne, at vores revisor, Vibeke Solok, har bedt os holde 

fast mindst 1 år endnu bl.a. fordi, at vi bør have en EK på mindst 350.000 kr. med vores aktivitetsniveau, og 

der er vi ikke helt endnu. 

Her vil jeg også gerne nævne den fantastiske indsats som flere af jer ydede ved DHM i oktober 2017, hvor vi 

udover en mindre positiv indtægt sparede formentlig på den rigtige side af 20.000 kr. på transport, ophold, 

bespisning mv. ved at afholde stævnet selv. Tusind tak for indsatsen. I ved, hvem I er   

Vi vil stadig fastholde, at hvis man har kvalificeret sig til et mesterskab, så betaler klubben de umiddelbare 

udgifter forbundet hermed, ligesom klubben betaler alle startgebyrer, da vi ikke ønsker 

detailadministration heraf. 

Jeg kan også afsløre, at vi lægger op til at fastholde det nuværende niveau for kontingent uden stigninger. 

4. Svømmeskole 

780 svømmere er tilknyttet svømmeskolen på en masse forskellige hold, hvor vi i år også har familiehold, 

hvor der kan komme op til 4 personer inkl. venner, og som ikke behøves at være de samme fra gang til 

gang. 

3 ugers SommerSvøm var en kæmpe succes med 40 børn pr. uge (26, 27 og 31), og vi håber at kunne 

gentage successen, hvilket afhænger af adgang til vand. 

Vi har været lidt udfordret med vores weekendhold, hvor der har været en tendens til lav deltagelse. Det vil 

vi naturligvis forholde os til ved planlægningen af næste sæson. 

Svømmeskolen har ca. 12 trænere og 16 hjælpetrænere tilknyttet samt faste vikarer, og der er et godt mix 

af nye og mere erfarende trænere. 

Vi har løbende fokus på, at brobygge mellem svømmeskole og konkurrenceafdeling. 

Klubben rekrutterer mange af trænerne fra "egne rækker" i form af svømmere fra og/eller på 

konkurrenceholdene. 

 



5. K-afdeling 

70 svømmere er tilknyttet K-afdelingen. Den påbegyndte strukturændring på K-holdene, hvor svømmerne 

samles ud fra alder er på plads: 

K1 – Junior and senior swimmers – Train to compete 

K2 – The oldest age group swimmers – Train to train 

K3 – The youngest age group swimmers – Learn to train 

K4 – The newbies from the swim school – Learn the swimming fundamentals 

Plan for progression på de enkelte hold er fastlagt. 

Rytmen er stadig: 

(1) Start-up weekend – sidste weekend i skole sommerferien (i år formentlig 11-12. august) 

(2) Træningslejre – uge 42 og uge 7 (K1) eller påsken 

(3) Klubmesterskab – anden eller tredje weekend i januar (dato meldes ud i god tid) 

(4) Afslutningsstævne – 14 dage før skoleferie (i år 16. juni)  

Udfordringer er fortsat sammenhængen til svømmeskolen, ligesom vi har fokus på kravene til at være K1 

svømmer. 

Jeg vil også nævne vores Club Standard, som udsendes i god tid inden sæsonstart og inden sommerferien. 

Det er rammen i forhold til vores ageren i sæsonen, og jeg skal derfor endnu engang anmode om, at man 

gør sig bekendt hermed, idet det kan foregribe misforståelser og fejlopfattelser.  

Samtidig vil jeg gerne indrømme, at den kan gøres mere pædagogisk, og det vil vi også have som fokus i 

forbindelse med planlægningen af den kommende sæson.       

6. Administration 
 
Endnu engang stor tak til Anita for den daglige administration. Også tak til Tommy som kasserer. Siden du 

tog over har vi fået strammet op på kontoplanen, og vi får langt bedre tal i bestyrelsen løbende  

Jeg vil nævne, at vi har vurderet børneattester, som indhentes for alle trænere, i forhold til forældre, og der 

er ikke krav herom fra frivillige forældre som fx holdledere, hvor der er tale om kortvarig hjælp på ad hoc 

basis. 

Vi har vurderet, at der ikke på nuværende tidspunkt er behov herfor, idet vi løbende vil følge med i 

området.  

Persondata er også et "hot" emne. Vi har grundlæggende persondata på 3 områder. Lønoplysninger 

(Bluegarden), medlemsoplysninger (Klub Modul) og børneattester (papirform).  

Vi er ved at udarbejde en privatlivspolitik og en fortegnelse over behandling af persondata, så vi kan leve op 

til persondataforordningen pr. maj 2018. Vi vil også sikre, at der ligger databehandleraftaler med 

Bluegarden og Klub Modul. 



7. Tak til alle 
 

- Officials, holdledere, vores trænere og alle, der giver en hånd med 

 

- Husk, at det er frivilligt arbejde, og vi har løbende brug for støtte og opbakning 


