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Generalforsamling i Søllerød Svømmeklub den 18. juni 2020, kl. 20.00 

Formandens beretning 2019 (Det talte ord gælder) 

 

Disposition 

1. Klubbens formål, vision og værdigrundlag 

2. Fra cheftræner til cheftræner og elitetræner 

3. Skovly lukket 1. juli 2019 

4. Covid-19 

5. Økonomi 

6. Næste sæson 20/21 

7. Evt. ekstraordinær generalforsamling til efteråret 

8. Tak til alle 

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, så vi kan fastholde et bredt udbud af hold. Allerede her kan jeg afsløre, at vi ser lidt vigende 

tilmeldinger post Covid-19. 

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. Her kan jeg afsløre, at vi har en forholdsvis stor gruppe 

juniorer og seniorer i den kommende sæson, ligesom vi også forventer topplaceringer til danske 

seniormesterskaber. 

2. Fra cheftræner til cheftræner og elitetræner 

Efter at have planlagt sæsonen med træningslejre, stævner mv. og sat trænerteamet sammen valgte vores 

cheftræner gennem 4 år lige inden sommerferien og 14 dage inden EJM og DM langbane at annoncere sit 

skifte til Lyngby, der havde skilt sig af med deres træner med kort varsel. Det lykkedes at få aftalt, at 

udmelding herom først skulle ske søndag, den 14. juli 2019 om aftenen, når DM langbane var overstået. 

I mellemtiden var gode råd dyre så kort tid inden den nye sæson. Vi besluttede hurtigt, at vores meget 

dygtige og kompetente K2 træner, Joel Subirana, havde de rette egenskaber til at overtage 

cheftrænerposten, og Joel kvitterede også og sagde ja med kort varsel til at overtage roret. 

Det skabte dog et "hul", idet Joel, udover ansvaret for K-afdelingen, ikke både kunne træne K1 og K2. Det 

viste sig, at den meget erfarne træner, Carles Subirana, der rigtig nok er Joels far, var på vej hjem til 

Danmark efter et eventyr i Indien, og som gerne ville fokusere på selve svømmetræningen og kontakten til 

de unge mennesker, hvorimod de mere politiske og administrative aspekter af cheftræner jobbet ikke var 

attraktivt længere. 
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Vi etablerede derfor en ny stilling som elitetræner, og vi kunne mandag, den 15. juli 2019 melde det nye 

team ud, og som tog over den 1. august 2019.       

3. Skovly lukket 1. juli 2019 

Som om at det ikke er nok, så meddelte Rudersdal Kommune torsdag, den 27. juni 2019, at Skovly ville 

lukke permanent fra mandag, den 1. juli 2019. Hele sæsonplanlægningen skulle herefter gentænkes, og stor 

tak til både Joel, der blev kastet lige ud i sit nye job, og Anita for at få kabalen til at gå op alene med 

svømmetider på Trørød og Rundforbi. 

Jeg vil også takke svømmere og forældre for at tage forandringerne med kort varsel i god ro og orden og 

med forståelse for, at de nye tider af naturlige grunde ikke kunne akkommodere alles behov. Selv en 

anderledes start-up weekend forløb godt med god stemning, så det så lovende ud…  

4. Covid-19 

I løbet af efteråret begyndte tingene at falde på plads og roen sænkede sig lige indtil vi pludselig omkring 

årsskiftet stod med en frygtelig masse K4'ere (positivt) og måtte improvisere og etablere K4 mini. Dette 

løste vi også og begyndte at se frem mod et mere roligt forår, hvor den kommende sæson kunne 

planlægges. 

Så det var lidt som at blive slået hjem endnu engang, da Danmark og svømmehallerne lukkede ned den 11. 

marts 2020. 

Vi har forsøgt løbende, som genåbningen trak ud, at udbygge og udvide Zoom træning, udendørs dry land 

træning, OW mv., men hvor var det dog dejligt, at se alle de glade svømmere i mandags på Trørød, hvor vi 

startede op igen. 

Vores bekymring er nu, om vi har mistet nogle svømmere undervejs, herunder om forældre er mere 

tilbageholdende med at sende deres børn til svømning. Vi har desværre indtil videre oplevet et let vigende 

salg af vores svømmeskole hold, der først starter 1. september 2020, ligesom vi ikke helt har kunnet sælge 

vores Sommer Camps i uge 27, 28 og 32, hvilket nok hænger sammen med, at det indtil for nylig har været 

tvivlsomt, om de overhovedet kunne gennemføres. 

Konsekvenserne heraf vil jeg kort komme ind på under pkt. 5 om økonomi og pkt. 7 om en evt. 

ekstraordinær generalforsamling til efteråret.   

5. Økonomi 

Den gode nyhed i år, ligesom de forrige år, er, at vi er blevet gode til at holde omkostningerne i ro og stort 

set ligge på budget. Den buffer, som vi havde indbygget på trænerlønninger inden sæsonstart 19/20, 

brugte vi (og lidt mere til) til at få det nye trænerteam på plads, og sammen med 0 kr. i sponsorindtægter 

(budgetteret med 50 tkr.) er det hovedposterne, der er skyld i vores underskud på ca. 100 tkr. 

Herudover ser vi ind i en post Covid-19 situation med større usikkerhed om antal svømmere. 
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Hvad gør vi så fremadrettet for at komme tilbage på rette spor? 

1. Vi vil udnytte særligt Carles endnu mere i næste sæson, herunder på K2 og spare en assistent på K2 

2. Vi vil favne svømmerne fra nye minier på K4 til store seniorsvømmere på K1 på 4 hold i alt ved i 

endnu højere grad at have fokus på den enkelte svømmers niveau og udnytte, at vi har et 

trænerteam med mange års erfaring 

3. Vi vil introducere et deltagergebyr ved deltagelse i mesterskaber vest for Storebælt på 750 kr. 

4. Vi vil hæve kontingenter også i svømmeskolen en smule, herunder sælge de bedste tidsslots i 

svømmeskolen dyrere end de andre tider (mark up på 300 kr.) 

5. Vi vil endnu engang forsøge at initiere et sponsorarbejde bl.a. i forbindelse med introduktionen af 

tøjpakker på de enkelte hold 

Budgettet vil blive fremlagt under dagsordenens pkt. 4. Advarsel - budgettet er udarbejdet pre Covid-19.  

6. Næste sæson 20/21 

Rytmen er stadig: 

(1) Start-up weekend – første weekend efter skole sommerferien (i år formentlig 15-16. august) 

(2) Træningslejre – uge 42 og uge 7-8 (K1 og K2) eller påsken (K3 og K4) 

(3) Klubmesterskab – formentlig 19-20. december 2020  

(4) Afslutningsstævne – et par uger før skoleferien (formentlig 12. og/eller 13. juni 2021)  

Jeg vil som altid slå et slag for vores sæson plan, som er lige på trapperne. Det er rammen i forhold til vores 

ageren i sæsonen, og jeg skal derfor anmode om, at man gør sig bekendt hermed, idet det kan foregribe 

misforståelser og fejlopfattelser omkring aktiviteter, økonomi, forventninger mv. Vi gav den en ordentlig 

gennemskrivning et par sæsoner tilbage og fik rigtig god feedback, så det er målet at fastholde denne.     

7. Evt. ekstraordinær generalforsamling til efteråret 
 
Hvis tendensen fortsætter med et vigende antal tilmeldinger særligt i svømmeskolen post Covid 19, og vi 

vurderer, at det giver en manglende toplinje, som vi ikke kan kompensere for i driften ved mitigerende 

tiltag, så vil bestyrelsen allerede nu advisere, at vi forbeholder os retten til at indkalde til en ekstraordinær 

generalforsamling i efteråret 2020, hvor vi må drøfte behovet for Covid-19 midler   

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 


