Beretning ved Haslev Svømmeklubs generalforsamling 2011
Dette er min tredje beretning til generalforsamlingen i Haslev Svømmeklub. Den ligner derfor i sin
opbygning og indhold beretningerne fra de to foregående år med et forsøg på også at kaste lidt lys
over regnskabet hist og her.
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Bestyrelsen
På sidste generalforsamling var det som bekendt ikke lykkedes at finde kandidater til alle poster. Vi
manglede én, så bestyrelsen startede lidt skævt med at være underbemandet. Men efter konstitueringen på det første møde havde vi fordelt kasketterne sådan: Nyvalgte Tinie Jochumsen gik ind i
arbejdet med svømmeskolen, hvor hun skulle bistå Knud Petersen, som også fortsatte som næstformand med ansvar for instruktørområdet og kontakt til livredderafdelingen. I k-afdelingen fortsatte
Allan Pedersen som bestyrelsens repræsentant. Anne-Bell forsatte som kasserer og Kenneth Svenstrup som database-anvarlig. Jeg selv fortsatte på formandsposten, som nu blev krydret m. diverse
sekretæropgaver - og igen som kontakt til tri-afdelingen. Det kan alt sammen ses på hjemmesiden.
Det har været et år med mange udfordringer. Det voldsomste for os alle var Anne-Bells for tidlige
bortgang sidst på sæsonen. Et urimeligt hårdt slag først og fremmest for hendes efterladte familie,
men også en stor arbejdsmæssig belastning for os i bestyrelsen - kassererposten er ikke nogen nem
sag.
Tidligere på sæsonen var Tinie trådt ud af bestyrelsen, fordi job og uddannelse umuliggjorde et engagement i bestyrelsesarbejdet, som hun selv kunne være tilfreds med. Peter Compen, der var suppleant, overtog efter sommerferien pladsen og fortsatte arbejdet sammen med Knud.
Vi har i det forløbne år holdt i alt 11 bestyrelsesmøder. Vi har igen holdt møderne i vores mødelokale i HAL A, og det vi beskæftiger os med kan følge med i ved at læse mødereferaterne på hjemmesiden. Dette fordi vi tilstræber åbenhed i arbejdet - selvfølgelig uden at udlevere nogen.

Ny hjemmeside & nyt administrationssystem
Bestyrelsen har et enkelt arbejdsprincip. Det hedder ”en ting ad gangen og det vigtigste først”. Og
det vigtigste (da konstitueringen var klaret og årsplanen på plads) var fortsættelsen af arbejdet med
at få valgt og indkørt et internetbaseret administrationssystem med medlemsregistrering og kontingentbetaling.
Vi valgte ”klubmodul”, som anbefales af Dansk Svømmeunion, og ved sæsonstarten foregik tilmelding og betaling med DANKORT via vores nye hjemmeside.
I indkøringsfasen har vi fået stor hjælp af de tidligere bestyrelsesmedlemmer Tom Nielsen og Jørgen Essendrop. De har hele tiden været med på sidelinjen og klaret meget af det tidskrævende manuelle arbejde med at få bragt indholdet fra den gamle hjemmeside over på den nye plads.
Med overgangen til den nye hjemmeside skulle alting vendes på ny og vi har ved den lejlighed justeret på flere ting. Bl.a. en ændring af svømmetiderne på nogle hold, en kontingentstigning og en
lille lønforhøjelse til instruktørerne. Men den justering af vedtægterne bl.a. med nyt regnskabsår,
som blev bebudet i sidste års beretning, er vi ikke færdige med. Den er med de mange udfordringer,
der dukkede op undervejs i årets løb, flyttet længere ned på prioriteringslisten og ved nærmere undersøgelse har det vist sig, at en ændring af regnskabsåret kunne give problemer i forhold til ansøgningen om det årlige aktivitetstilskud hos kommunen.

Arbejdspladsvurdering
Også lovkravet om en APV, en arbejdspladsvurdering, har vi brugt kræfter på. Knud, har været en
hoveddrivkraft i dette arbejde og den ligger nu på hjemmesiden under instruktørorientering. EfterBeretning HS 2011
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følgende er lovkravet ironisk nok trukket tilbage, men det er nu meget godt at have den ved hånden.
Sikkerhed og arbejdsmiljø er altid et vigtigt indsatsområde.

Svømmercafé
Svømmercaféen, hvor frivillige trakterer medlemmerne med kaffe, saftevand, frugt og småkager,
har været arrangeret et par gange. Organiseringen af det har igen været varetaget af Knud bistået af
Jørgen Essendrop og andre frivillige især blandt instruktørerne. I svømmercaféen får medlemmerne
mulighed for at sætte sig sammen og sludre lidt om deres færden i klubben - og vi får måske mulighed for at komme så tæt på nye medlemmer og forældre, at vi kan hverve dem som instruktører,
officials, udvalgsmedlemmer eller andre opgaver.
Desuden har vi i samarbejde med Dansk Svømmeunion afviklet regionens erfa-møde for svømmeskoleledere. Det fandt sted i klublokalet i oktober. Vi har også lagt lokaler til to af Svømmeunionens officialkurser i oktober. Her skulle vi bruge både svømmehallen og klublokalet.

Vandposten
Udsendelsen af nyhedsbrevet Vandposten er også et nyt tiltag. Det er bestyrelsens direkte kontakt til
medlemmerne. Vi udsendte det første gang i begyndelsen af december vha. mailfunktionen i vores
nye administrationssystem. Med dette nye kommunikationsværktøj har vi fået en enestående mulighed for at nå ud til alle medlemmer - i al fald de medlemmer som ikke ved tilmeldingen på hjemmesiden har fravalgt nyhedsbrevet.
Med Vandposten kan vi højne informationsniveauet. Her vil vi orientere om stort og småt - ikke
kun til klubbens instruktører, officials, livreddere og andre frivillige, men til alle medlemmerne. Det
bliver udsendt efter behov og vil gradvist erstatte instruktørnyt og vores klubblad, Aquavisen, som
stadig findes i digitale versioner på klubbens hjemmeside, hvor Essendrop modtager evt. indlæg fra
medlemmerne.

Instruktørsamling
En enkelt instruktørsamling er det blevet til siden sidst. Her handlede det om inspiration til svømmeundervisningen, idet vi fik en DGI-instruktør, Mette Karlshøj, til at holde et oplæg for de fremmødte instruktører i klublokalet. Den sædvanlige instruktørsamling efter nytår ”nytsårskuren” har
der ikke været kræfter til i denne omgang, men sikkert er det, at instruktørsamlingerne er vigtige.
Det fremgår af den evaluering, vi sendte ud til instruktørerne i efteråret. Her fremgik det også, at vi
skal være bedre til at få de nye unge instruktører til at deltage.

Regnskabs- og bogføringsopgaver
Den største udfordring for mig i det forløbne år har helt sikkert været den pludselige overtagelse af
kassereropgaverne midt i november. Det har givet mig detaljeret indsigt i arten og mængden af det
arbejde, vores kasserere gennem tiderne har siddet med. Og jeg må ærligt tilstå, at det er kommet
bag på mig, hvor stor en opgave det egentlig er at sidde med lønregnskab, indberetning til skat, betaling af regninger, refundering af udlæg, bogføring og jeg skal komme efter dig. Jeg forstår bedre
nu, hvorfor flere og flere foreningsbestyrelser, vælger at betale sig fra det.
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Det er til denne generalforsamling lykkedes os at finde villige kandidater til de tre ledige poster i
bestyrelsen. To af disse har erfaring og rutine i regnskab og bogføring, så jeg ser frem til at slippe af
med kassereropgaverne og få dem fordelt på kyndige(-re) hænder.

Medlemmerne
Hvor mange er vi og hvem er vi? Det får vi et indtryk af, når vi hvert år omkring nytår sender vores
indberetning til DGI og DIF. Det skal vi gøre, for det giver de to organisationer et indtryk af deres
medlemmer på landsplan og fordi vores kontingent til disse organisationer fastsættes derefter.

Medlemstal i 2010
Indberetningen indtastes direkte på Internettet. Det er en stor tælleopgave med mange tal og beregninger - og det ville tage ”en krig” hvis ikke vores nye administrationsprogram også klarede en stor
del af dette arbejde. Resultatet ses nedenfor.

Figur 1: Indberetningen til DIF, som indtastes på internettet. Den øverste halvdel er beregnet med det nye webbaserede administrationssystem. Den nederste halvdel kræver lidt nærmere kendskab til de enkelte hold og deres medlemmers aktiviter på kryds og tværs.

En del af tallene afviger en lille smule - hist og her ses en lille tilbagegang. Måske fordi opgørelsen
denne gang er beregnet af et nyt administrationsprogram, som skærer kagen en anelse anderledes
end den gamle acces-database. Og sikkert også fordi vi med den nye digitale tilmeldingsprocedure
med DANKORT-betaling på internettet har tabt en del medlemmer, som ikke har været fortrolige
med dette nymodens tiltag. Ikke alle har lige stor tillid til den digitalisering, der sker på alle områder.
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Men i det store og hele er billedet stadig det samme som de foregående år. Vi er stadig knap 1000
medlemmer (helt præcist har jeg indberettet 954 til DIF). Kvinderne er stadig i overtal, de fleste
medlemmer er børn, der skal lære at svømme, dernæst forældre, som enten har eller har haft børn i
klubben, og til sidst bedsteforældre. Det er teenagerne og de unge under 25 år, det kniber med.

Udviklingen i medlemstal og økonomi fra 1999-2010
Dette billede af udviklingen i klubbens medlemstal og økonomi har Tom Nielsen holdt øje med
siden 1999. Det ses i figur 2.

Figur 2: Udviklingen i medlemstal og økonomi siden klubbens start i 1999

Svømmeskolen
Som det fremgår af indberetningen til DIF tegner svømmeskolen med alle børneholdene sig for over
halvdelen af medlemmerne. Svømmeskolen er med kontingenter fra de mange børn og tilskuddet til
alle medlemmer under 25 år i høj grad foreningens økonomiske basis.
Udover den ugentlige bassintid er børn og forældre også blevet tilbudt lidt festligt samvær ved
svømmecafeen et par gange om året og - for de lidt større børns vedkommende - ved et par svømmestævner som arrangeres af k-afdelingen og et triatlonstævne, som arrangeres af tri-afdelingen. I
svømmeskolen er familiesvømningen lørdag formiddag det største hold. Her er der tradition for at
instruktører og forældre tager initiativ til lidt ekstra hyggeligt samvær i forbindelse med afslutningen op til jul og til sommerferien.
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Vandgymnastik
Vandgymnasterne er med knap 120 medlemmer, som det fremgår af indberetningen til DIF, også i
denne sæson en overordentlig stor gruppe i klubben. Alligevel er det en tilbagegang på ca. 40 medlemmer, som måske skyldes, at denne afdeling, der også omfatter pensionistsvømningen, som vi
overtog efter kommunen, stadig er forholdsvis nystartet.
Det skyldes nok også hjemmesiden med dankortbetaling i stedet for et girokort. Det er heller ikke
det mest brugervenlige for denne aldersgruppe, selvom vi - igen med hjælp fra Essendrop - fik tilmeldt de fleste mod kontant betaling ved at møde op i svømmehallen og klare det med en bærbar
computer.
En tredje årsag var den manglende annonce i Haslevposten med de forskellige hold før sæsonstart.
Vi havde i skyndingen barberet den ned til en lille rubrikannonce, fordi tilmeldingen jo nu foregik
via Internettet. Men den store annonce har mange af vores ældre medlemmer savnet, og ved næste
sæsonstart, skal vi selvfølgelig have den med igen. Og vi skal igen være klar til at hjælpe med tilmeldingen i hallen for dem, der ikke er helt fortrolige med computerteknologien endnu.
Ellers er vandgymnasterne ved at få grundfæstet deres sammenhold. Initiativrige instruktører har
igen arrangeret ture og afslutningssammenkomster med spisning og hyggeligt samvær. Det er gode
initiativer, som bestyrelsen også har støttet økonomisk med tilskud fra aktivitetspuljen.

Konkurrenceafdelingen
K-afdelingen omfatter 39 svømmere fordelt på de tre hold K1, K2 og talentholdet, samt 4 trænere,
25-30 officials og de frivillige forældre. Så i alt er omkring 70 personer involveret i dette arbejde.
K-udvalget, der hidtil har organiseret alt det praktiske i k-arbejdet, er i denne sæson mere og mere
overtaget af et trænerteam bestående af: Henrik Larsen, Tina Corneliussen, John Olesen og Linda
Tietse – og selvfølgelig Allan Pedersen ved bordenden som bestyrelsens k-ansvarlige.
Henrik er cheftræner og tager sig primært af K1, mens Tina og John deles om K-2 og Linda tager
sig af talentholdet. Henrik og John er i det daglige folkeskolelærere, mens Tina er fysioterapeut og
Linda diætist, så det er kompetente folk med solid k-svømmerbaggrund, vi har fået ind på trænerpladserne.
Der har været arrangeret klubmesterskaber og DGI-mikrostævner sammen med Tom Christensen,
der sidder i svømmeudvalget i DGI Storstrømmen. Og selvfølgelig har svømmerne deltaget i en hel
række stævner i løbet af året - hvoraf Henrik har fremhævet følgende:
I marts kvalificerede 24 svømmere sig til LM 2010 i Ikast. Hele 13 medaljer blev det til. Kristian
Svenstrup blev tredobbelt landsmester, og det blev til sølv i holdkap sammen med Laurits Jedig
Nielsen, Andreas Ellemann Olsen og Mathias Dam Hansen.
Blandt de voksne svømmere blev det også til guld, idet Tina Cornelius vandt både guld og bronze.
Der var i øvrigt medaljer til Mathias Dam Hansen, Cecilie Nielsen, Magnus Lundgren, Casper Nielsen, Lise Coermann Nygaard, Andreas Damgård og Thorsten Cornelius.
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Det lykkedes i juni 2010 at få Kristian Svenstrup med til DÅM1, selv om han var en årgang under,
så det var imponerende godt. Derudover stillede vi med en holdkap til DÅM som også bestod af
Magnus Lundgren, Aske Nielsen og Christian Glerup.
Der blev i løbet af 2010 sat årgangsklubrekorder af følgende svømmere:
Signe Juhl Dynesen, Emma Søbygaard, Natascha S. Westermann, Rebecca Brady, Lise Coermann
Nygaard, Cecilie Nielsen, Nicole Jensen, Kristian Svenstrup og Magnus Lundgren. Sidstnævnte
præsterede den 8. december 2010 at forbedre klubrekorden i 400 m IM til 5.50.27.
Her midt i januar har k-holdene været til Landsdelsmesterskaberne i DGI Storstrømmen (LDM).
Her lykkedes det at få 18 svømmere kvalificeret til LM i Ikast 1.-23 april, selv om konkurrencen var
ekstra hård i år, fordi den noget større og stærke Næstved Svømmeklub NIF denne gang også deltog. Tæller man medaljerne sammen bliver det til 33 medaljer ved LDM - et imponerende resultat
med tanke på at vore svømmere kun træner 3 gange om ugen.
Disse tre gange om ugen er i årets løb blevet suppleret af tre træningslejre. Den store gik i påskeferien til Jylland, hvor Svømmestadion Danmark var en stor oplevelse. I julen fik Henrik i samarbejde
med Stevns arrangeret en træningslejr i St. Heddinge, hvor svømmerne også havde en weekendlejr
før LM 2010. Der var også en lille lokal hyggelig lejr for de yngste svømmere, som fik mulighed
for at træne lidt ekstra i Haslev Svømmehal, hvor de så overnattede på Sofiendalskolen og i øvrigt
så Internationalt Melodi Grand Prix i Festsalen.
Desuden har k-afdelingen afholdt sponsorsvømning. Det foregik som altid sådan, at alle ksvømmerne skulle svømme så langt de orkede på en klokketime. De havde i forvejen skrevet kontrakt med en række sponsorer om at betale et vist beløb pr. svømmet meter. Det antal meter, som
svømmerne kunne nå inden for denne time, afgjorde, hvor meget sponsorerne skulle betale. Det
blev igen til et imponerende beløb på omkring 90.000 kr., som er blevet brugt til at hjælpe med finansieringen af svømmernes træningslejre. I regnskabet ser det ud som om sponsorskassen efter
årets træningslejre går næsten i nul, idet der står et lille overskud på omkring 8.000 kr. Reelt er der
mere tilbage, for så meget er der på årets træningslejre ikke brugt på transport, kost, logi og bassintid (som er den del af udgifterne vi normalt giver tilskud til med sponsorkassen).
Tak for hjælpen til dem, der har hjulpet k-erne 2010 - og tak til dem der sponserede til sponsorstævnet.
K-afdelingen er altså ikke blevet billigere. De sædvanlige udgifter til klubmesterskaber, startpenge,
trænerlønninger, officials m.v. vil altid være der. K-afdelingen er altså ikke klubbens økonomiske
basis - men den er i høj grad med til at sikre ”fagligheden” i svømmeklubben og den har altid leveret en stor del af medlemmerne til bestyrelses- og udvalgsarbejdet, idet det ofte er k-svømmernes
forældre og bedsteforældre, der vil lidt mere med svømningen, og derfor melder sig, når arbejdet
skal gøres.
En stor og velfungerende k-afdeling med mange frivillige forældre vil også kunne arrangere stævner og andre aktiviteter, som kunne give lidt indtægt og supplere indtægterne fra sponsorsvømningen.

1

DÅM betyder Danske Årgangsmesterskaber.
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Livredderne
Livredderholdet onsdag aften har i denne sæson skiftet navn til Mokotek, som betyder motion, kondition og teknik. Dette fordi livredderne ikke kun dyrker livredning men også regulær voksenmotionssvømning med fokus på teknikken i de forskellige discipliner.
Livredningsafdelingen er stadig ikke en organiseret afdeling med et regulært udvalg. Men alligevel
er det en af de mest velfungerende grene i klubben - stadig med Jørgen Essendrop som hoveddrivraft. Livredderafdelingen består især af dem, der svømmer på Mokotek sent onsdag aften eller på
motionsholdet tidligt lørdag morgen. I alt er det omkring 25 voksne svømmere.
Livredderafdelingen tilbyder livredderprøver til klubbens medlemmer og andre interesserede - fx
svømmelærerne i kommunens skoler. I det forløbne år har 15 bestået underviserprøven og 16 bassinlivredderprøven. Kun en af disse er ikke instruktør.
I dette arbejde med undervisningen og prøverne bistås Essendrop af livredderdommerne Eva Raahauge, Mette Karlshøj, Jørgen Nielsen, Poul Jensen, Peter Nielsen, Sven Erik Gade og Knud Pedersen. Deres indsats sikrer, at klubbens instruktører er rustet, hvis uheldet skulle være ude. Tak til
disse ”syv samuraier” og deres ”sensei” for at sikre dette værdifulde og rent ud sagt ”livreddende”
arbejde.

Triatlon
Tri-afdelingen omfatter i alt 30 voksensvømmere fra især tri-, boble- og motionshold, som kombinerer bassinsvømningen med først og fremmest løb og cykling, men også med åbentvandssvømning, mouintainbike, adventureraces og langrend. Det er glade motionister på alle niveauer, som
deltager i Open Water-stævner, triatlonstævner og andre motionsarrangementer i løbet af sæsonen.
Tri-udvalget består af Palle Mølbak, Søren Figge, Lars Winterhalter og mig selv. Winterhalter tager
sig af kontakten til Dansk Triatlonforbund (DTRIF), som klubben har været medlem af siden 2008,
for at kunne tilbyde medlemmerne tri-licens, så de kan deltage i mere alvorlige stævner som DM og
diverse ironman-stævner i ind- og udland.
Dette har syv af tri’erne haft brug for i det forløbne år, idet de har gennemført ironmanstævner i
Danmark, Sverige, Tyskland og England. En af disse er 63-årige Bente Lauritsen, som i Ironmanstævnet i København kom på medaljeskamlen med en førsteplads i sin klasse. En anden er Søren
Raunholt, der i to stævner - et i Tyskland og et i England - forsøgte at kvalificere sig til Hawaii
Ironman, hvor verdens bedste triatleter mødes. Det lykkedes næsten, så Søren forsøger såmænd nok
igen i år. Desuden var det Thomas Jakobsen, Jørgen Dau, Johnny Christiansen, Lars Winterhalter
og mig selv.
Lars og jeg valgte den svenske ironman i Kalmar, der i tilmeldingsgebyr koster under det halve af
de store konkurrencer. Her er der nemlig også en sprintdistance med 750 m svømning, 20 km cykling og 5 løb, som Marianne Kiholm erobrede en sølvmedalje i (i kvindernes mastersklasse)
Ved tri’ernes juleafslutning tog Winterhalter initiativ til en mere regulær nyhedsformidling om
tri’ernes aktiviteter. Resultatet kan ses på hjemmesiden som et menupunkt under triatlon, der redigeres af Winterhalter, når han får indlæg fra medlemmerne. Ved samme juleafslutning besluttede
tri’erne efter initiativ fra Martin Mogensen desuden at oprette sig på Facebook - søg efter HS Tri.
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Desuden har tri-afdelingen i forsommeren arrangeret den sædvanlige motionstriatlon med 60 deltagere og i efteråret arrangeret et løbekursus i løbeteknikken ”Poserunning” - i øvrigt med Søren
Raunholt, der i sit arbejdsliv er fysioterapeut, som instruktør. Dette kursus og et par crawlkurser,
har givet lidt indtægt, som (i al fald efter sommerferien) er bogført under eventtilmeldinger i regnskabet.
Beløbet under Eventtilmeldinger kunne ligeså godt høre til i tri-kassen, men da vi først fik taget hul
på den nye regnskabspraksis i december, er det ikke helt indarbejdet endnu. Efterhånden som vi i
løbet af foråret får mere rutine i regnskabsdelen i administrationsprogrammet, skal vi nok få ryddet
op i den slags tvivl om posteringerne.
Menupunktet ”Event” på den nye hjemmeside er et redskab, der fremover skal lette kassererens
arbejde med at modtage penge fra medlemmerne til, stævner, kurser, træningslejre og andre arrangementer, som ikke er dækket af kontingentet.

Open Water
Fra tri-afdelingen kommer også en stor del af de i alt 20-25 i svømmere, der har deltaget i sommerens openwater-stævner. Resten kommer fra et par af de andre voksenmotionshold. Hovedbegivenheden for disse svømmere er det mere end 50 år gamle, traditionsrige stævne ”Vansbrosimningen”,
som finder sted i juli i Dalarne i Sverige.
Her var vi for 6. år i træk med i weekendens tre langdistancesvømninger i Vanån og Västerdalsälven, hvor både Marianne Kiholm og Jørgen Nielsen vandt medaljer i mastersklassen. Jørgen er med
sine 73 år uden tvivl klubbens ældste og mest udholdende veteransvømmer. Han gennemførte sammen med flere andre fra Haslevs berygtede åbentvandskaravane også de to kilometer i Roskilde
Fjord og de 2 km i kanalerne omkring Christiansborg og de knap 5 km over Præstø Fjord.
Startpengene til disse løb betales af deltagerne selv. Dog har klubben igen betalt tilmeldingsgebyret
til et af løbene i Vansbro og desuden tilbudt at refundere startpengene ved Præstø Fjordsvømning
og Christiansborg rundt, hvilket dog ikke alle deltagerne har benyttet sig af.
I open water sammenhæng skal også nævnes Lilli og hendes 23-årige datter, Nadja, der er vores
eneste svømmer i DHIF-regi. Hun har været med ved samtlige åbentvandskonkurrencer i løbet af
sommeren, hvor Lilli som en kombination af hjælper, træner og holdleder for egen regning har fragtet hende rundt. Nadja deltager også i flere af de stævner k-afdelingen deltager i og Nadja har faktisk allerede kvalificeret sig til Handikap OL i Athen til sommer.
På vandbærersiden i open water sæsonen optræder også utrættelige Jørgen og Karen Essendrop. De
er sammen med mange andre frivillige med som officials ved Christiansborg Rundt, hvor også tritræneren ”Palle Pirat” - bistået af hans tålmodige hustru og voksne børn - bidrager med sin våddragtsudlejning.
Palle er i øvrigt også med ved alle de andre af svømmeunionens Open Water Stævner rundt om i
hele Danmark, hvor han med sin pavillon med salg og udlejning af våddragter og andre svømmerekvisitter til åbentvandssvømning servicerer de tusindvis af motionister i alle aldre, der de seneste år
har fået øjnene op for naturoplevelsen og motionsværdien i åbentvandssvømning.
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Svømmehallen og Haslev-Hallerne
Vi har ligesom sidste år haft et godt og tæt samarbejde med Haslev Svømmehal. Det meste klares i
den daglige kontakt til hallens personale - hvad enten det nu er svømmehallens leder, Peder Jørgensen eller en fra hans stab. Ellers er det en email i ny og næ, og en eller to gange om året holder vi et
lille gensidigt informationsmøde med Peder, hvor vi udveksler datoer, ønsker og forventninger m.v.
for det kommende halvår. Tak til Peder og hans folk for godt samarbejde.
Med naboskabet til fitnesscenteret, mødelokalet i Hal A og klublokalet i hal B er vores samarbejde
med Haslevhallerne også blevet mere omfattende gennem de sidste par år.
Fitnesscenteret har været en stor investering for Jesper, som mange af de voksne motionister i
svømmeklubben kender - dels fra cykelklubben og fra Fri Cykler. Jesper og hans hustru driver i det
daglige centeret og servicerer dets brugere, som i øvrigt også benytter sig af svømmehallens omklædningsfaciliteter. Denne daglige tætte kontakt med centerets brugere har fungeret problemløst og
mange af vores egne unge og voksne medlemmer er også flittige brugere fitnesscenteret, hvor Jesper har taget godt imod dem. Så velkommen til Jesper og hans forretning - med tiden får vi måske
også lært Jesper at svømme…
Gerda Brunk, som bestyrede det gamle caferia, har efter åbningen af fitness-centeret åbnet en ny
forretning med et lille cafémiljø lige inden for hovedindgangen i Hal B, hvor vi passerer på vores
vej til det fælles klublokale, vi deler med Haslev cykelmotion og KFUM. Alt hvad der vedrører
driften af klublokalet og vores noget mindre mødelokale i Hal A klares i et samarbejde med halinspektør Per Høgh Nielsen. Udgiften på 10.000 til klublokalerne ser voldsom ud, men tilskuddet
fra kommunen gør den reelle udgift noget mindre.
Vi har i løbet af året holdt et par møder med folk fra Hallens bestyrelse og repræsentanter fra de
andre foreninger, der bruger hallen, hvor retningslinjer for brug af klublokaler m.v. er kommet på
plads. Der er nedsat et cafe-udvalg, som fremover skal mødes 3-4 gange om året. Her er vi repræsenteret af Per Bagger, som ud over at være svømmer på bobleholdet, suppleant til bestyrelsen også
er instruktør for et børnehold.
Tak til Gerda Brunk og til Per Høgh for godt samarbejde.
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Fremtiden
Fremtiden og visionerne kom jeg rigeligt ind på i sidste års beretning - med adskillige løftede pegefingre, så det vil jeg undlade i år. Den kan læses på hjemmesiden, hvis man er nysgerrig. Fremtiden
- på ”den korte bane”, som det hedder på nymodens dansk - er perioden indtil næste generalforsamling. Og i løbet af det år vil det være en hovedopgave for den samlede bestyrelse at få et bedre løbende overblik over økonomien.
Det er fint nok, at det (som det ses i fig. 2) går fremad, fordi bestyrelsen i det væsentlige ikke ændrer adfærd i forhold til den bestyrelse, som sad ved roret ved klubbens start i 1999. Men for nye
bestyrelser (uden Tordenskjold og de af hans soldater der stadig spiller med i kulissen) vil det være
en nødvendighed, at kunne følge med i, hvad der foregår på regnskabssiden.
Det får vi for alvor mulighed for med vores nye administrationssystem, der som nævnt tidligere er
en integreret del af hjemmesiden.
Et andet indsatsområde, som jeg selv har stor lyst at gøre noget ved, hvis tiden og prioriteringen af
opgaverne tillader det, er oprydningen på Haslev Svømmeklubs nye hjemmeside. Der er alt for
mange forældede og ustrukturerede oplysninger. Nogle af dem er hentet med fra den gamle hjemmeside og andre menusider er kommet til som velmenende, ideer der ikke er fulgt til dørs. Menuerne skal tænkes igennem og opbygges efter princippet ”less is more” - hvis der står for meget er
der ingen der gider læse det.
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