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1. Formål, vision og værdigrundlag 

Hvorfor står vi her en tirsdag aften i februar på et lærerværelse på Skovlyskolen i vores fritid? Overordnet 

gennemgang og henvisning til hjemmeside. 

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

området, så vi kan fastholde et bredt udbud af hold. Allerede her kan jeg afsløre, at vi er lidt udfordret og 

har gang i en række initiativer, som jeg vil komme ind på under svømmeskolen. 

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. Økonomi 

Jeg ved, at det er lidt kedeligt at starte med økonomi, og at det er mere spændende at tale om nye 

initiativer. Økonomi er blot et helt afgørende grundvilkår, som vi bruger meget tid på at sikre hænger 

sammen. 

Forrige år havde jeg en god og en dårlig nyhed omkring økonomi. Sidste år havde jeg alene to gode 

nyheder. I år har jeg igen en god og en dårlig nyhed.  

Den dårlige er, at vi har haft en tilbagegang på toplinjen, hvilket primært skyldes nogle lidt mindre årgange 

på K1/K2 samt ca. 50-60 færre svømmere i svømmeskolen.   

Heldigvis er den gode nyhed, at vi har holdt fast gennem året og haft godt styr på de løbende omkostninger 

i både svømmeskole og konkurrenceafdeling, hvilket betyder, at vi har absorberet noget af denne 

tilbagegang og trods alt kommer ud med et lille plus, dog mindre end budgetteret.  

Det viser, at vi er i en volatil verden, hvor selv mindre udsving i medlemstal kan påvirke vores resultat, 

hvorfor vi er nød til at anlægge en konservativ tilgang til omkostninger. 



Samtidig, som jeg vil komme ind på under svømmeskolen, så har vi gang i nye aktiviteter med bl.a. 

flygtningebørn, ligesom vi vil forsøge at være bedre til at aktivere kommunens unge til at melde sig til 

svømning. 

Det er nødvendigt, da det sædvanlige aktivitetstilskud løbende beskæres, og vi vil gerne være i stand til at 

opretholde det nuværende udbud af svømmehold i lokalområdet.    

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. 

3. Svømmeskole 

725 svømmere (som nævnt 50-60 færre end sidste år) er alt i alt tilknyttet svømmeskolen på en for mig 

myriade af forskellige hold, som jeg skal undlade at redegøre i detaljer for her. Vi forsøger løbende at 

produktudvikle, og hvis en holdtype ikke fanger an, så justerer vi ind. 

I denne sæson har vi forsøgt os med en ny struktur, hvor bassinet på Trørødskolen er inddelt i 3 for at give 

plads til flere holdtyper på samme tid samt at skære ned i antallet af svømmere på de enkelte hold. Tanken 

bag dette var, at der ved at være færre på holdene skulle være mere fokus på den enkelte svømmer samt 

en større fleksibilitet med rokeringer fra et niveau til et andet. Desværre var der ikke nok tilmeldte på 

Skovlyskolen til, at konceptet også kunne afprøves her. Bestyrelsen vil som altid evaluere og vurdere, om vi 

skal fortsætte med konceptet fremadrettet, idet vi indtil videre har fået megen positiv feedback. 

Vi har i år 28 teens/tweens svømmende, hvilket er en fremgang fra sidste sæson hvor vi havde 22. Dejligt at 

det kan lykkes at fastholde de unge teenagere. Det kniber lidt mere med de ældre. Gruppen er fra mellem 

11-12 år og op til 16 år. Der har været arrangeret biograftur for dem, og de er blevet inviteret med til de 

interne stævner i klubben (6-8 af dem har benyttet sig af dette). 

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

gentage succesen, hvilket afhænger af, om vi har undervisere nok. 

En lavere deltagelse på vores weekendhold de seneste sæsoner betyder, at vi har skåret ned i antal hold i 

weekenden. Dog har det givet os mulighed for at kunne afprøve nogle nye projekter: Hold for autister samt 

et særligt forløb i samarbejde med Dansk-Syrisk forening. Det sidste samarbejde bliver kaldt 

Svømmefællesskabet og har været en succes med deltagelse af ca. 25 børn fra begyndelsen af november. 

Dette er blevet udvidet, så der nu også er plads til 10-15 teenagere, der har svømmet fra februar. De er alle 

meget glade for at deltage og kommer stort set hver gang. 

Herudover kommer vi til at starte et nyt projekt med 0. og 1. klasses børn op efter den ordinære sæson og 

frem til sommerferien. 

De nye projekter har betydet, at vi har meldt os ind i DGI, hvilket giver os nogle nye og udvidede 

tilskudsmuligheder. 



Svømmeskolen har ca. 16 trænere og 16 hjælpetrænere tilknyttet, og der er et godt mix af nye og mere 

erfarne trænere. Klubben rekrutterer mange af trænerne fra "egne rækker" i form af svømmere fra og/eller 

på konkurrenceholdene. 

4. K-afdeling 

Ca. 70 svømmere er tilknyttet K-afdelingen. Den påbegyndte strukturændring på K-holdene for nogle år 

siden, hvor svømmerne samles ud fra alder er på plads, og vi er ved at få en pyramide struktur, hvor der er 

flere svømmere i bunden end i toppen: 

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 i vores Club Standard. 

Vi har med den nye struktur skabt en større base, hvor vi holder på svømmerne i længere tid, og vi oplever 

så også modsat, at der sker en udskilning på K2 og ikke mindst K1, hvor kravene øges markant. Det er helt 

naturligt, og da særligt K1 svømmerne koster klubben allermest, så forventer vi også engagement og 

indsats samt ikke mindst prioritering den anden vej.  

I den forbindelse vil jeg gerne understrege, at vores trænere på K1 og K2 løbende og mere formelt 

halvårligt har dialog med svømmerne og evt. deres forældre om, hvordan det går, og hvad der skal til for at 

være en del af holdet. Vores Club Standard beskriver meget klart, hvad der forventes af den enkelte 

svømmer, og hvad der kan forventes af os på de enkelte hold. 

Samtidig har vi ikke mulighed for at tage risikoen på kontingent og evt. deposita på træningslejre, der er 

bindende betalinger, idet vi naturligvis vil returnere de beløb, som vi evt. kan få tilbage på afbestilte 

flybilletter mv. Det har vi også gjort i år, ligesom svømmere naturligvis kan blive flyttet over på andre hold. 

Vi har mange dygtige svømmere og mange svømmere med kravtider til de nationale mesterskaber på både 

kort- og langbane og blandt årgangssvømmere og juniorer og seniorer. Resultatmæssigt drives 

medaljehøsten dog hovedsageligt af én svømmer, der gør sig gældende både nationalt og i norden, og vi 

håber, at der i pibelinen kommer flere, som kan være med helt fremme. 

Vi valgte at deltage i den såkaldte åbne holdturnering i slutningen af året, da vi i divisionsregi simpelthen 

ikke har bredden og niveauet til at være med, og det viste sig at være en rigtig god beslutning, da 

svømmerne fik en god oplevelse, hvor svømning for en gangs skyld blev en holdsport, og det skabte en 

rigtig god stemning, og holdet endte med en 2. plads, hvilket er rigtig flot for så forholdsvis lille en klub, ikke 

mindst i lyset af de mange unge svømmere, som vi havde med.   

Rytmen er stadig: 

(1) Start-up weekend – første weekend efter skole sommerferien (i år formentlig 17-18. august) 

(2) Træningslejre – uge 42 og uge 7 (K1) eller påsken (K2, K3 og K4) 



(3) Klubmesterskab – 1. halvdel af januar (dato meldes ud i god tid) 

(4) Afslutningsstævne – ca. 2-3 uger før skoleferie (i år 8. juni)  

Jeg vil også endnu engang opfordre til at 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 omkring aktiviteter, forventninger mv. Vi gav den en ordentlig gennemskrivning i sidste 

sæson og fik rigtig god feedback, så det er målet at bygge videre herpå i år.     

5. Administration 
 
Endnu engang stor tak til Anita for den daglige administration. Også tak til Tommy som kasserer. Tommy er 

her på lånt tid, og vi har akut brug for en person, der forstår en kontoplan og kan håndtere vores 

driftskonto Jeg håber virkelig, at der er en person, som vil tage over på denne meget vigtige post, til 

næste år.  

Der er kommet krav om, at vores regnskab skal revideres af en "rigtig" revisor for at opnå aktivitetstilskud 

mv., hvorfor vi allerede sidste år som supplement til den på generalforsamlingen valgte revisor måtte få 

vores 2017 regnskab revideret. 

Det har naturligvis medført en omkostning, ligesom det tager lidt længere tid at få færdiggjort regnskabet.  

Bestyrelsen foreslår derfor under pkt. 4, at vedtægtens § 11 ændres, så generalforsamling fremover skal 

holdes "inden udgangen af marts og indkaldes med 14 dages varsel på foreningens hjemmeside". I dag er 

det senest februar, ligesom indkaldes skal ske i lokalpressen, hvilket både er besværligt og 

omkostningstungt.  

Vi håber meget på generalforsamlingens velvillige indstilling hertil. Forslaget skal vedtages med 2/3 flertal 

af de fremmødte. 

6. 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 


