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Haslev Svømmeklub den 05. januar 2008 
 
 
Beretning til behandling på generalforsamlingen den 05. februar 2008 
 
Bestyrelsens beretning v. formanden. 
Endnu et år er gået, og vi fejre svømmeklubbens fødselsdag – som for øvrigt er vores 9ende … den 
25. februar - generalforsamlingen! 
Bestyrelsen har, vanen tro, gjort det forgangne år op for at kunne orientere medlemmerne om stort 
og småt fra årets drift … orienteret om, hvordan vi har forvaltet det mandat, I gav os ved sidste 
generalforsamling. 
For de af jer, der løbende har fulgt med på klubbens hjemmeside, er der nok ikke så meget nyt, og 
bestyrelsens beretning vil i sagens natur være et resumé til de indlæg, der dels har været på 
hjemmesiden og dels i klubbladet ”Aquavisen”. 
 
Generalforsamling 2007 
Generalforsamlingen er svømmeklubbens årlige status. Nye tiltag i klubben diskuteres, regnskabet 
præsenteres, der kigges bagud gennem beretningen og tillidsposterne – eller nogle af dem skal … 
efter en fastlagt rytme … genbesættes.  
På sidste års generalforsamling afløste Anne-Bell Christensen Lars Winterhalter som kasserer, og 
bestyrelsesmedlem Jens Chr. Kaas blev afløst af Hanne Suhr, og Janne Jensenius og Lise Føns 
Christensen blev valgt som henholdsvis 1. og 2. suppleant. 
Bent Sømark og Otto Larsen blev genvalgt som revisorer og Sven Erik Gade blev genvalgt som 
revisorsuppleant. 
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig. Udskiftningen i den ”daglige bestyrelse” 
ændrede ikke voldsomt på arbejdsfordelingen, idet Hanne Suhr overtog Jan Kiholms arbejdsområde 
(K-svømningen) i nært samarbejde med Jan Kiholm, som overtog Jens Chr. Kaas’s opgaver i 
svømmeskolen. 
 
Bestyrelsesarbejdet (Virksomhedsplan) 
Bestyrelsen har i løbet af året haft glæde af, at der på sidste generalforsamling blev valgt 
suppleanter, idet Hanne Suhr i forbindelse med sommerferien udtrådte og overlod pladsen til Janne 
Jensenius. Vi takker Hanne Suhr for det arbejde hun har udført ikke blot i bestyrelsen men også i K-
udvalget og er glade for, at Janne Jensenius stod klar i kulissen. 
Vi mener i bestyrelsen, at vi har styr på rutinerne, idet de forskellige områder fordelt på de 
forskellige bestyrelsesmedlemmer. Årets arbejde på driftsmæssige og udviklingsmæssige opgaver 
… de ”kedelige”, men nødvendige opgaver, og de spændende opgaver, og som tidligere har 
bestyrelsens arbejde for størstedelens vedkommende været emner/diskussioner, som har drejet sig 
om initiativer, der skulle give medlemmerne gode svømmeoplevelser. 
Opgaverne er langt hen ad vejen baseret på skabeloner, som gør arbejdet overskueligt og 
overkommeligt. Denne systematisering betyder, at den udskiftning som vil og bør komme i enhver 
bestyrelsen kan baseres på lyst … lysten til at yde noget for ”vores klub” og et muligt kandidatur til 
bestyrelsen skal ikke baseres på, om man nu lige har kendskab til dette eller hint – det er lysten, der 
er det afgørende. 
Arbejdsopgaver, som eksempelvis har været på dagsordenen ved bestyrelsesmøderne i det forløbne 
år. 

 Konkurrencetrænersituationen (K-træneren stoppede i sommerferien s.f.a. sygdom) 
 Oprettelse af en TRI-afdeling under Haslev svømmeklub  



Side 2 af 6 
 

C:\Documents and Settings\Jørgen\Dokumenter\Haslev Svømmeklub\Generaforsamling\2008 Beretning.doc 

 Justering af klubbens vedtægter 
 Indstilling til Idrætspris, Den Danske Bank 
 Indmeldelse i Dansk Handikap Idrætsforbund  
 Planlægning af instruktørsamlinger 
  …  

Indstillingen til de eksisterende idrætspriser er en af de opgaver, som bestyrelsen sætter pris på. 
Ikke fordi den er specielt let, for der er mange mulige kandidater, men vi får ved disse lejligheder 
talt om de mange personer, der gør et stort arbejde i og for klubben … og der er virkelig mange. 
I 2007 indstillede vi – dvs. et udvalg bestående af sekretær, næstformand og formand – Jan Kiholm 
til ”lederprisen” og Jørgen Nielsen til prisen ”aktiv idrætsmand”. Imidlertid blev det (kun) Jørgen 
Nielsen, der fik tildelt en pris i år, men det er jo også mange foreninger og mange aktive personer i 
disse i Haslev. 
(Klubbens praksis kan ses på www.haslevsvoemmeklub.dk  under menuen: Hvem er 
vi?/Bestyrelsen/Bestyrelsens årsplan.) 
 
Svømmeskolen / motionsafdelingen 
Det første møde med klubben sker gennem instruktørerne … som er kernen i svømmeskolens 
daglige virke. Antallet af instruktører ligger forholdsvis stabilt omkring de 60, og det er bl.a. 
bestyrelsens målsætning at arbejde for at vedligeholde og udbygge et velfungerende 
instruktørkorps. Instruktørernes adfærd, uddannelse og holdning til klubben er afgørende for 
profileringen af klubben. De er ”de daglige ambassadører” – en betegnelse som vi har brugt mange 
gange tidligere, og den betegnelse … den funktion, vil vi i bestyrelsen gerne holde fast ved og 
styrke.  
Ambassadørerne skal derfor være ”klædt på” til opgaven, og det forsøger vi at sikre gennem to 
årlige instruktørsamlinger og ved løbende at tilbyde uddannelse. Uddannelsen er dels en 
grunduddannelse, men i lige så høj grad ”spot-kurser”, som instruktørerne har lyst til, og som giver 
dem kvalifikationer og færdigheder, der kan bruges i hverdagen … gøre det at undervise sjovere og 
mere kvalificeret. 
Det sociale sammenhold blandt instruktørerne er vigtigt … vores instruktørsamlinger er en af de 
måder, hvor vi i klubben forsøger at skabe det. Derfor har vi i det forgangne år fortsat holdt 
samlinger for alle instruktører og for udvalgte grupper, som arbejder med de samme aldersgrupper 
og niveauer. Hermed har vi bestræbt os på at skabe et forum, hvor socialt sammenhold kan vokse 
sideløbende med mulighed for at udveksle erfaringer og gensidig inspiration. 
Samtidig kan vi supervisere og afstemme klubbens forståelse af den rette svømmeundervisning. Vi 
ønsker også med samlingerne at danne netværk, hvor instruktørerne kan supplere hinanden og 
afløse hinanden i vikarsituationer. 
Foreningslivet er givende, men det er nødvendigt at en forening på vores størrelse har mange 
instruktører, for at engagementet i foreningslivet ikke skal blive en belastning for de få.  
Vi har alle en hverdag, der skal passes … familie, venner, arbejde; men samtidig har vi alle glæde 
af foreningslivet i Haslev Svømmeklub, så derfor vil vi i bestyrelsen kraftigt opfordre til, at du, når 
du bliver opfordret til at deltage ”bag kulisserne” i svømmeklubben, investerer en lille smule af din 
dagligdag, så det store hjul … ”den store helhed” kan fungere i svømmeklubbens hverdag til alles 
glæde. 
Svømmeskolen med svømmeindlæring for børn og voksne var op til sidste generalforsamling 
”under lup”. Der blev foretaget nogle justeringer, som er blevet videreført i indeværende år. De 
justeringer, der blev foretaget, har tilsyneladende været tilfredsstillende, for selvom der både har 
været ”ris og ros” som tidligere, så har ”risene” i år ikke været nævneværdige. ”Rosen” takker vi 
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for, og vi har glædet os over den, for den har bestyrket os i, at den retning, som klubbens dagligdag 
har, er den rigtige. 
 
Sidste år havde beretningen fokus på ” svømning i åbent vand”. I år er der blandt medlemmer rejst 
ønske om, at Haslev Svømmeklub opretter en TRI-afdeling. Det ønske og det arbejde, der i den 
forbindelse er kommet for dagen, har bestyrelsen bakket op og i løbet af 2008 vil Haslev 
Svømmeklub have en afdeling, som dækker og sørger for aktiviteter i relation til Triathlon. 
Livredderprøven blev aflagt af 22 medlemmer/instruktører i juni måned og i perioden september – 
december aflagde ligeledes 22 personer bassinprøven. Har du ikke nogen af prøverne og vil du 
gerne sætte et mål op for din svømning, så var det måske noget for dig også. Det er ikke så svært, 
og så får du ved samme lejlighed nogle førstehjælpsfærdigheder, som du kan bruge i dagligdagen 
… fx hjertemassage! 
Ved distancesvømningen den 26., 28. og 31. marts svømmede 293 deltagere tilsammen 506,575 
km. … var du én af dem? – hvis ikke, så kunne en bestemt distance måske være dit mål med 
svømningen ved den kommende distancesvømning her i starten af 2008! 
 
Konkurrenceafdelingen  
Sæsonstart i K-afdelingen blev en noget kaotisk sæsonstart: K-træneren Kristian opsagde sin stilling 
pga. helbredsmæssige årsager i slutningen af sommerferien. Kristian havde i løbet af den 
foregående sæsonen vist sig som en engageret og kompetent træner med evne til at få visionerne 
realiseret i praksis og faktisk var kontrakten for næste sæson på plads, da helbredet bød ham til at 
stoppe.  
Desuden valgte Frederik og Morten, de to hurtigste på k-holdet, som nåede fine placeringer ved 
DÅM i juni, at fortsætte i Køge svømmeklub, hvor deres ambitioner i højere grad kunne blive 
tilfredsstillet. Morten Suhrs klubskifte betød også, at hans mor Hanne Suhr, som netop var valgt ind 
i bestyrelsen på sidste generalforsamling til at varetage formandsposten i k-udvalget, trak sig for at 
støtte op om Morten i Køge Svømmeklub 
Der var derfor nok at tage fat på for resterne af k-udvalget, men det lykkedes at få det nogenlunde 
på plads ved sæsonstarten, idet Janne Jensenius, som blev valgt som suppleant til bestyrelsen på 
sidste generalforsamling, overtog Hannes plads i bestyrelsen. Jan Kiholm påtog sig igen  
formandsposten i k-udvalget og også k-trænerjobbet, indtil vi kunne finde en ny kvalificeret 
cheftræner.  
Efter en måneds tid fik vi fat i Patrick Grevelund. Han blev fast hjælpetræner og varetog sammen 
med Jan Kiholm træningen. Jan stod i begyndelsen for den overordnede træningsplanlægning og 
udarbejdelse af programmer, mens Patrick gradvist påtog sig mere og mere af arbejdet.  
På talentholdet så det anderledes velordnet ud: Træningen blev med det samme lagt i faste rammer 
af Tom Christensen, som blev bistået af Sofie Kock som fast hjælpetræner. Sammen med k-
trænerne blev der lagt en sæsonplan med stævner, en træningslejr og andre aktiviteter, som det 
fremgår af kalenderen på klubbens hjemmeside. Tom har med sit store engagement, og de mange 
timer han lægger i arbejdet i hallen, været fantastisk god til at hverve nye svømmere til talentholdet 
og rykke talentholdssvømmere op på k-holdet, så i løbet af sæsonen er k-holdet vokset støt - lige nu 
er der 18 svømmere på k-holdet og 16 på talentholdet. 
Patrick blev i løbet af efteråret suppleret med yderligere to trænere: Lars Vissing og Jesper Juhl. 
Lars er 21 år, tidligere k-svømmer og instruktør i klubben. Jesper er 25 år, er tidligere spejderleder 
og har svømmelæreruddannelsen fra seminariet, hvor han læser på tredje år.  
Patrick og Lars forcer er deres kvalifikationer inden for det svømmetekniske, deres kendskab til 
konkurrencesvømning og stævner i det hele taget. Lars har hele instruktøruddannelsen og Patrick 
har vist sig at have medfødt talent for at "komme ud over kanten" til svømmerne. Jespers force er 
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bl.a. at han er en engageret og nærværende instruktør, der har godt fat om svømmerne og 
trænergerningen … han er lidt ældre og har mere pædagogisk erfaring. 
På sigt håber vi på, at dette ”trekløver” kan påtage sig den samlede træneropgave.  
Rent sportsligt er det gået ganske godt. 
Amager Cup 
Vi deltog søndag 7. oktober i sæsonens første svømmestævne Amager Cup. Ti svømmere deltog. 
Det var en blanding af gamle og nye k-svømmere samt enkelte svømmere fra talentholdet, der viste 
hvad de kunne. 
Det var ikke småting: 15 medaljer blev det til. Og derudover blev det til mange flotte og 
imponerende resultater hos den resterende flok. Så alt i alt blev det en lovende sæsonstart for K-
holdet.  
Køge Open 
Det næste stævne var Køge Open i weekenden 26.-28. oktober for de ældste. Fem k-svømmere 
deltog i Køge Open - et stort stævne med stærk deltagelse fra alle de store klubber og også fra 
Færøerne og Sverige. De fem var Stine Hovmand, Niels Vissing, Mathias Bryde, Mikkel Elbo og 
Nadja Tønnesen. Sidstnævnte er en af de mest talentfulde svømmere fra Dansk Handikap 
Idrætsforening (DHIF), som Haslev Svømmeklub er blevet medlem af i forbindelse med Nadjas 
indtræden i klubben, da hun i sommerens mange arrangementer i åbent vand havde deltaget 
sammen med Haslev Svømmeklub. 
Alle fem viste god form, men den hårde konkurrence betød som så ofte før for det lille k-hold, at 
selv flotte og overbevisende personlige rekorder desværre ikke altid rækker til en finaleplads eller 
en medalje. Trods den skarpe konkurrence lykkedes det alligevel Haslev Svømmeklub at markere 
sig helt i front. Dette fordi Nadja formåede at vinde en guldmedalje i klassen over 16 år i den hårde 
disciplin 400 m individuel medley. Sluttiden på 7:20 var samtidig ny dansk rekord i DHIF-regi, 
hvor Nadja i øvrigt allerede har en pæn del af rekorderne. 
Mikrostævne 28-10-07 
Samtidig med søndagens løb i Køge Open deltog de yngste svømmere fra klubben i et mikrostævne 
i Haslev. Stævnet var det sidste i en række af tre stævner, som k-udvalget i Haslev Svømmeklub 
havde arrangeret i samarbejde med DGI-klubberne i  DGI Storstrømmen.  
Stævnerne kaldes ”mikro”-stævner, fordi kun de yngste svømmere, der ikke har opnået en såkaldt 
bronze-nål kan deltage. De arrangeres for at give de helt unge svømmere mulighed for at konkurrere 
i vandet uden at skulle møde alt for store og hurtige k-svømmere. Det særlige ved stævnerne er 
også, at der ud over de sædvanlige løb med de sædvanlige svømmearter også tilbydes en række 
anderledes løb - fx 25 m rygcrawl-ben med plade og en særlig holdkap med 8x25 fri, og at 
overdommeren ser mildt på de sædvanlige regler. Det skulle give alle de yngste mulighed for at få 
en god oplevelse og måske endda få lyst til at kaste sig over konkurrencesvømningen. 
Alle fik en god oplevelse med ihærdig konkurrence, masser af godt humør og bifald fra de 
fremmødte instruktører og forældre, og deltagere modtog efter stævnet en erindringsmedalje til evig 
arv og eje. 
Klubmesterskaberne 
De små svømmere fik igen mulighed for dyste i vandet ved vores egne klubmesterskaber, som løb 
af stablen lørdag den 17. november, og der var pæn deltagelse af både konkurrencesvømmerne og 
de yngste spirer, samt de lidt ældre motionister fra master-holdet. 
Der blev som sædvanlig kåret klubmestre i 4 aldersgrupper, både i en række for kvinder og en for 
mænd, så i alt 8 mestre modtog en pokal. Dertil kommer spire-gruppen, som er de yngste svømmere 
fra holdene, lidt øvet, øvet og meget øvet, og som ikke har prøvet at være med før. De fik hver en 
medalje for deres indsats. 
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Medlemsinddragelse 
Haslev Svømmeklub er vores forening. Vi (medlemmerne) skal pleje hinanden og i fællesskab 
sørge for, at svømmeklubben ikke kun er et sted, hvor man svømmer. Det er også et sted, hvor 
sociale kontakter skabes … og plejes, og derfor har klubben også i det forgangne år med 
mellemrum holdt  ”svømmercafé”. 4 gange i løbet af sæsonen har vi haft svømmercafé. En del har 
gjort brug af arrangementet og har snakket og hygget sig med svømmere som de normalt ikke har 
mødt, men der er ”plads til flere”, så bestyrelsen håber, at flere fremover vil gøre brug af den –
”svømmercafeen” – næste gang den er åben. Det har været ”Tordenskjolds soldater”, der har været 
caféværter, så bestyrelsen så gerne – på medlemmernes vegne – at lidt flere meldte sig som 
”caféværter”. Det eneste der kræves er, at du som vært er villig til at afse nogle timer en … eller 
gerne et par gange om året. 
I svømmercafeen er der mulighed for kontakter på tværs af holdene, men hvis I på jeres hold gerne 
vil styrke det sociale sammenhold på holdet, så er der mulighed for, at klubben kan bakke op om 
det. I kan søge ”den sociale fond” om tilskud til afholdelse af arrangementer, der har relation til 
svømningen på jeres hold. Der kan søges to gange om året, så der er god mulighed for, at klubben 
kan bakke op om det sociale liv på holdet. 
AquaVisen – vores medlemsblad – kan og skal, ud over at informere om faktuelle ting, komme med 
indlæg fra de forskellige holds oplevelser. Det er jeres blad, så skriv til redaktøren om stort og småt, 
som I synes kan være god og hyggelig læsning. 
Hjemmesiden giver ideelt adgang til mange oplysninger, som er relevante, når man skal vælge hold 
og tidspunkt. Man kan på hjemmesiden få et overblik over svømmeholdene, indholdsbeskrivelsen, 
tidspunkt og ledige pladser og sidst, men ikke mindst, så kan man hurtigt og let tilmelde sig 
holdene.  
 
Samarbejdsrelationer 
Faxe Kommune har en forståelse for og interesse i at støtte det frivillige arbejde med blandt andet 
tildeling af aktivitetslokaler.  
I det daglige har vi et godt samarbejde med Haslev Svømmehal, som udviser stor flexibilitet 
gennem god forståelse for klubbens situation og behov. 
Ikke kun det offentlige viser interesse for svømmeklubbens arbejde … også private støtter op om 
Haslev Svømmeklub og i gennem mange år har der været et givtigt samarbejde med Murermester 
Birger Dahrup, der på fornem vis støtter klubbens arbejde i konkurrenceafdelingen. Der ud over 
har andre større og mindre firmaer og privatpersoner har igen i år støttet konkurrenceafdelingen 
gennem deltagelse i det årlige sponsorsvømmestævne. 
I efteråret fik konkurrenceafdelingen så yderligere en ”håndsrækning”, idet Gisselfeld-fonden 
tildelte 20.000 kr. til afdelingens arbejde.  
GF oprettede i december en afdeling i Haslev, og i den anledning tildelte GF bl.a. ungdomsarbejdet 
i Haslev Svømmeklub 2000 kr.  
Orboe Tryk, der står for trykningen af AquaVisen, har vi et givtigt samarbejde med, idet de er gået 
professionelt og støttende ind i samarbejdet med Haslev Svømmeklub.  
Haslev Svømmeklubs bestyrelse har en forståelse for nødvendigheden af optimale 
samarbejdsrelationer, som søges udbygget i det fortsatte arbejde til gavn for klubbens medlemmer.  
Der skal på medlemmernes vegne lyde et stort tak til såvel offentlige som private 
samarbejdspartnere for deres støtte – og endelig skal vi huske de mange medlemmer, der bruger tid 
i det frivillige foreningsarbejde i Haslev Svømmeklub … det er bl.a. qua dem, at foreningsarbejdet 
kan vise sin bæredygtighed, så svømmeklubben på fællesskabets grundlag kan tilbyde gode 
svømmeoplevelser.  
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Foreningsdata: 
Ved udgangen af 2007 havde Haslev Svømmeklub 923 medlemmer, hvilket er en tilvækst på én i 
forhold til tilsvarende opgørelse i 2006 – så klubben har nok nået den størrelse, som den for en 
årrække vil have i en by af Haslevs størrelse. 
Sammensætningen aldersmæssigt og kønsmæssigt er også stabil – således er der fortsat ca. 20% 
flere piger/kvinder end drenge/mænd. Vi er stadig en klub med mange børnesvømmere af begge 
køn og en motionsafdeling, som især består af kvinder. 
Aldersgruppen fra 13-25 år er den gruppe, som er dårligst repræsenteret i medlemsskaren. Det er 
ikke noget nyt billede og hvordan vi får ”fat i” denne ”manglende” aldersgruppe er en udfordring 
for os alle sammen. 
En del vender tilbage til svømningen, når de har fået en uddannelse og/eller har stiftet familie … det 
tyder efterfølgende på, idet 327 af vores medlemmer (35%) er 25 år og derover, og af dem er 107 
medlemmer over 60 år. 
Med disse ord vil jeg slutte bestyrelsens beretning for 2007, og sige tak til de mange, der i årets løb 
har bidraget til at få klubbens ”hjul” til at køre – det være sig medlemmer som eksterne 
samarbejdspartnere. 
Personligt vil jeg sige tak til de øvrige bestyrelsesmedlemmer indsats i det arbejde vi i fællesskab 
har udført i 2007.  
 
Jens Højlund 
Formand 


