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Generalforsamling 2023 

Formandens beretning  

Året 2022 startede nogenlunde normalt, efter nogle hårde år med Corona 

restriktioner. I løbet af januar og februar forsvandt alle restriktioner og vi har således kunne køre 

vores sæson og undervisning i klubben under normale forhold i 2022. Det har dog ikke været uden 

konsekvenser, og vi forsøger stadig at få folk, især de voksne tilbage i vandet. Børne-holdene er 

fyldt godt op og vi glæder os samtidig over mange nye medlemmer. Som klub og bestyrelse, har vi 

også langsomt skulle finde tilbage til de vante rammer, og genskabe de traditioner og aktiviteter vi 

havde før Corona. Desværre måtte vi aflyse Vinter Cuppen grundet den voldsomme corona smitte 

der var i januar 2022, men vi fik afholdt Swim week (åbent hus), Klubmesterskaber, Swim Off 

(Sponsorstævne), Aqua Camp og Den Store Svømmedag.  

I februar blev der afholdt Generalforsamling og her blev undertegnede, Linda Lund Tietze genvalgt 

til formand og Karin Elbæk Nielsen som næstformand og dermed til en ny 2-årig periode i 

bestyrelsen.  

Et af årets højdepunkter var Faxe Kommunes uddeling af Fritidsprisen som blev overrakt til Jørgen 

Essendrop. Bestyrelsen havde indstillet Jørgen for hans mangeårige frivillige arbejde, ikke blot i 

Haslev Svømmeklub, men også andre foreninger. Det er være frivillig i en forening betyder meget 

for Jørgen og noget som han også fremhævede i hans takketale. Han opfordrede alle børn og unge 

mennesker til at involvere sig i foreningslivet fordi det kan noget specielt. Som klub er vi utrolige 

taknemmelige for alt hvad Jørgen har gjort for klubben- og stadig gør. Vi håber vi har glæde af 

Jørgen i mange år endnu. Endnu en gang et STORT tillykke med den meget velfortjente pris! 
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Vores medlemmer 

Sæsonen 2021/2022 blev gennemført nogenlunde normalt og det var med stor glæde at vi 

sluttede sæsonen af med samme antal medlemmer som forrige sæson. Det er første gange i flere 

år at vi ikke gået ned i antal medlemmer set henover en hel sæson. 

 

Sæsonen 2022/2023 er kommet godt fra start og mange af børneholdene er fyldt helt op. Vi ser 

dog et mindre frafald af voksne og seniorer. 

 

Medlemsregister 
 

Alder Køn Antal 2021 Antal 2022 

Mellem 0-12 år Mand 253 265 

Mellem 13-18 år Mand 32 25 

Mellem 19 - 24 år Mand 2 2 

Mellem 25-59 år Mand 29 28 

60 år og derover Mand 26 24 

Mellem 0-12 år Kvinde 279 261 

Mellem 13-18 år Kvinde 25 28 

Mellem 19 - 24 år Kvinde 5 5 

Mellem 25-59 år Kvinde 49 42 

60 år og derover Kvinde 87 86 

I alt medlemmer i Haslev svømmeklub 787 766 

Træner/instruktør/bestyrelsen 
 

Under 25 år 13 

Over eller 25 år 30 

Livredning 28 

Vand Aerobic / Aqua Fitness 60 

 

I ovenstående er Aqua Camps ikke medregnet, hertil 34 mellem 9 og 12 år. 

 

Vores instruktører 

Bestyrelsen vil gerne give en stor tak til alle instruktører for deres kompetente undervisning til alle 

vores medlemmer. Vi er stolte over hvordan I møder vores medlemmer og gør dem fortrolige med 

vand og flytter deres niveau, uanset om det er baby, børne- eller voksen svømmere. 

I Haslev Svømmeklub stræber vi efter at have veluddannede og kompetente instruktører. Vi har 

derfor løbende fokus på at uddanne vores instruktører.  Efteruddannelse prioriteres også så 

instruktørerne kan få inspiration, formidle og fortsat udøve kompetent undervisning.  
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Vi oplever stor interesse for unge der gerne vil arbejde som hjælpeinstruktører og i 2022 blev der 

uddannet 4 hjælpeinstruktører og 7 instruktører. Uddannelserne udbydes igennem DGI. 

 

 

Instruktørsamling 
Den 12. juni blev der afholdt en anderledes instruktørsamling på Bandholm Strand, hvor Maribo 

livredningsklub stod for livredningsaktiviteter hele dagen. Formålet var at styrke det sociale 

fællesskab blandt instruktørerne. To livreddere fra Haslev Svømmehal deltog også og havde sørget 

for mad og drikke til alle deltagere.  Det var en rigtig god dag med udfordrende øvelser der gav 

gode grin blandt alle. 

                       

Svømmeskolen 

Svømmeskolen ledes til dagligt af Susanne Schultz. Hun varetager størstedelen af det 

administrative med tilmelding og flytning af medlemmer, kontakt med medlemmer ved spørgsmål 

og ansættelse af instruktører, og hun er ofte i svømmehallen for at guide instruktører eller give en 

hjælpende hånd.  Der skal også lyde en kæmpe tak til Susanne for hendes arbejde med 

svømmeskolen.  
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I svømmeskolen forsøger vi hele tiden at imødekomme efterspørgslen på især børneholdene. I 

den indeværende sæson er mange allerede fuldt booket. Vi oplever dog samtidig en lavere 

tilslutning blandt de voksne og seniorerne.  

Vi tilstræber stadig, at forældrene skal opholde sig uden for svømmehallen når der er 

undervisning. Det giver en ro blandt børnene og instruktørerne har børnenes fulde 

opmærksomhed. Den første dag i hver måned, har forældrene mulighed for at komme ind og se 

med, når børnene får undervisning.  

Juleafslutning 

Som sidste år, afholdt vi juletraditionen ved lige, og inviterede alle medlemmer til æbleskiver og 

saftevand på den sidste undervisningsdag inden jul. Der blev bagt 1300 æbleskiver.  

Flere af voksen motionsholdene mødtes i det nye klublokale til hygge og mad efter træning. 

 

AQUA-camp 
I sommeren 2022 afholdte svømmeklubben Aqua-camp i den første uge af skolernes sommerferie. 

I alt 34 børn deltog, dette var noget lavere end sidste års antal deltagere. Svømme-camp er et 

tilbud til børn mellem 7-12 år, Tilbuddet er både for børn fra svømmeskolen og andre, der gerne 

vil bruge dage på leg og motion i vand. 

Svømme-camp er et samarbejdsprojekt mellem Svømmeskole, Dansk Svømmeunion samt Rema 

1000. Svømmeskoleleder, Susanne Schultz ledte campen i samarbejde med instruktørerne, 

hjælpeinstruktører og livreddere. Ugens aktiviteter bød blandt andet på mindfullness, sjove 

aktiviteter på land, undervisning i livredning og selvfølgelig en masse svømning.   
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Andre aktiviteter 

Swim Week – åbent hus for voksne. I samarbejde med DGI, afholdt vi i uge 4 Swim Week. Det er et 

åbent hus-arrangement, hvor interesserede og potentielle nye medlemmer kan komme og 

svømme gratis med på de forskellige voksenhold. I alt deltog 32 voksne, og heraf meldte 4 sig 

efterfølgende ind i klubben.  

Livredningsdag for instruktører - Trygfonden, Respekt for vand – alle vores hjælpeinstruktører og 

instruktører blev inviteret til livredningsdag i Haslev Svømmehal. Vi havde en sjov og lærerig dag 

og lærte hvor nemt vi kunne redde os selv og andre.  Vi gennemgik livredderudstyret fra 

livreddertårnet som Haslev Svømmehal havde ansøgt om og modtaget sidste år.  

Den Store Svømmedag – den 9. oktober afholdt vi den Store Svømmedag, som er et 

landsdækkende arrangement, som arrangeres i samarbejde med Dansk Svømmeunion og 

Svømmehallerne. Alle kunne deltage og svømme så langt de havde lyst og alle fik efterfølgende et 

fint diplom. I alt blev der tilbagelagt 107 km af de 106.925 meter. På landsplan konkurrerede 29 

svømmeklubber om en placering på følgende områder: 

• Flest svømmede meter. Her blev Haslev nr. 16. 

• Flest deltagere i vandet. Her blev Haslev nr. 12. 

• Flest deltagere i forhold til byens størrelse. Her blev Haslev nr. 22. 
 

Nyt klublokale 

Som en del af klubbens strategi, var der et stort ønske om at skabe rum for fællesskab og i den 

forbindelse ønskede vi os et klublokale hvor vores medlemmer kunne mødes. I løbet af sommeren 

fik vi tildelt den sidste del af gangen ned mod fitness rummet. Der blev sat en glasdør i og indrettet 

med møbler, så alle medlemmer kan bruge lokalet i svømmeklubbens tid. Klublokalet bruges også 

til sociale aktiviteter i konkurrenceafdelingen, til afholdelse af bestyrelsesmøder osv. 

Nye tiltag i svømmeskolen. 

Havsvømmehold 
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I samarbejde med DGI, forsøgte vi i maj at starte et nyt havsvømmehold op. Fokus var på at starte 

op med teknik træning indendørs og så flytte træningen ud til åbent hav /sø i sommerhalvåret. 

Tilslutningen var begrænset, men der var en lille gruppe der mødtes og fik svømmet både i Faxe 

Ladeplads og Køge Marina hen over sommerhalvåret.  

 

Livredning 
Sikkerheden i svømmehallen er som altid prioriteret højt.  Igen i år tilbød vi livredningskurser 

og prøver til vores egne instruktører, men også til svømmeskolelærerne i Faxe Kommune, 

samt andre klubbers svømmeinstruktører. Vi fik afviklet størstedelen af alle kurser og prøver 

i juni og august måned. I alt gennemførte 26 af vores egne hjælpeinstruktører / instruktører 

og 21 svømmeskolelærere prøveforløbet. 

  

Tak til Tom Christensen og Susanne Schultz for arbejdet med undervisning og afholdelse af 

prøverne. 

 

Sponsorerer og Samarbejdspartnere 

Der bliver løbende arbejdet på at finde sponsorer til klubbens forskellige aktiviteter. Ønsket er 

også at finde en hovedsponsor til svømmeskolen.  

Klubbens takker alle sponsorer der har bidraget til arbejdet i svømmeklubben på tværs.  

 Rema 1000 Haslev 

 

Tak til Faxe kommune for de tilførte midler igennem året og en stor tak til svømmehallens ledelse 

og personale for det gode samarbejde.   

 

Svøm Danmark (tidligere Dansk Svømmeunion) og DGI har igen i 2022 rådgivet og deltaget i 

aktiviteter ved Aqua camp, instruktør kurser, samt bestyrelsesarbejde, ligesom flere af 

bestyrelsens medlemmer har deltaget i kursus og netværksmøde i regi af Svøm Danmark eller DGI.  
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Sociale Medier 

Haslev Svømmeklub findes både på Facebook og på Instagram. Formålet med brugen af de sociale 

medier, er at møde klubbens medlemmer og andre interesseret her. Opslagene handler både om 

aktuelle tilbud, K-afdelingens aktiviteter og informationer fra bestyrelsen eller 

svømmeskolelederen. Vi håber at få flere følgere, og samtidig få hjælp af frivillige der har lyst til at 

hjælpe med at uploade spændende indhold.  

Konkurrenceafdelingen  

K-afdelingen har i 2022 deltaget i 7 stævner samt mesterskaber og igen i år er det blevet til mange 

medaljer og gode oplevelser for svømmerne. Det er blevet til ca. 680 starter til stævner med en 

PR. procent på næsten 80. Der er også blevet sat hele 67 klubrekorder hvilket er det største antal i 

de sidste mange år.  

Haslev Vintercup 2022 

Vores normalt fantastiske stævne blev i år aflyst pga. stigende corona smitte. Stævnet i 2023 blev 

gennemført den 14. januar 2023 med SJEB som hovedsponsor. 

Mesterskaber 2022 

Vi har haft svømmere afsted til Danske Junior Mesterskaber og Danske Senior Mesterskaber. Vi 

har opnået svømmere i top-10 på de nationale ranglister. Vi er utrolig stolte af at kunne udvikle 

vores svømmere så meget, at de kan være med på allerhøjeste plan til trods for den forholdsvis 

beskedne træningsmængde vi tilbyder sammenlignet med andre klubber. Som noget nyt i år er det 

lykkedes at få en svømmer med i A-finalen til et mesterskab. Christopher Vejlbo Hansen kom i 2 B- 

finaler og 1 A- finale ved de Danske junior mesterskaber i Esbjerg. Det er en ny milepæl i vores 

resultater.  
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Christopher Vejlbo Hansen ved Østdanske Mesterskaber 2022 

 

 

Sponsorer og sponsorsvømning 

I år fik vi gang i vores sponsor svømning igen. Der var nye ansvarlige og der blev lagt en kæmpe 
indsats. Det blev til et nyt navn så vi nu kalder det for SWIM OFF. Det lykkedes at få samlet lige 
over 140.000 kroner ind - hvilket er rekord. Stor tak for indsatsen og til alle vores sponsorer. 

Et nyt tiltag i 2022 er at vi 2 gange årligt uddeler reklamer i Haslev og omegn for nogle at de lokale 
butikker. Denne indsats giver også et godt tilskud til vores arbejde. 

Klubmesterskaber 

Klubmesterskaber 2022 blev afholdt den 30. april. Både svømmeskolen og Konkurrenceafdelingen 

deltog. 

Konkurrenceafdelingen afholdt efterfølgende klubmesterskabsfest hvor klubmestrene blev hyldet 

og samtidig fik svømmerne overrakt nåle som de havde opnået gennem de seneste sæsoner.  

  

Træningslejr 

I 2022 var K-afdelingen på 1 træningslejr. I år deltog svømmerne fra K og T-Holdet på en dejlig tur 

til Gudhjem. Der blev trænet op til 5 timer om dagen. Ind imellem alle disse træningstimer blev 

der også tid til vareulvespil, fælles landtræning, en tur i havet, gåtur på klipperne, hygge og mange 

andre gode ting. 

Fremtiden for K-afdelingen 

Vores overordnede vision for K-afdelingen er fortsat at udvikle vores svømmer både som 

mennesker og som svømmere. Vi forsøger hele tiden at optimere vores set up omkring 
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svømmerne. I 2022 har vi fået tilknyttet en fysioterapeut der hjælper med lettere behandling af 

svømmerne, samt der giver gode råd om skadesforebyggende øvelser.  

Vi har løbende stor fokus på hvorledes vi kan holde på vores ældre svømmere og hvorledes vi kan 

sikre, at nye svømmere kommer ind på T holdet. Arbejdet med at sikre nye svømmere sker via 

stort fokus på samarbejde med svømmeskolen. K-afdelingen er rigtig glade for det gode 

samarbejde med svømmeskolen. Det fungerer nu rigtig godt. Med det samarbejder er det også i år 

lykkedes at skaffe mange nye svømmere til vores T hold. I vores arbejde med at holde på de ældre 

svømmere er vores mål, at lytte til den enkeltes behov, tilbyde fleksible løsninger. På den 

sportslige side har vi fortsat en ambition om at kvalificere svømmere til både årgangs-, junior- og 

seniormesterskaber på kortbane og langbane. 

Klubbens konkurrence trænere 

John Olesen (Cheftræner) og Michael Andersen (T-Træner og Tekniktræner) 

Nynne Jakobsen (Træner på T-holdet) 

Klubtøj: 

K-afdelingen har i 2022 haft SJEB som tøjleverandør.  

Officials 

Vi har løbende fokus på at få uddannet officials til klubben, da det er nødvendigt for at vi selv kan 

afholde stævner, samt deltage i invitationsstævner. Som noget nyt, er det nu muligt at tage modul 

1 – Tidtager modulet virtuelt/online. Det gør det væsentlig nemmere for mange at deltage 

hjemmefra. Vi vil fremadrettet stadig have fokus på nødvendigheden af at uddanne til modul 2, da 

de fleste stævner kører med el-tid og dette kræver modul 2 officials. Gitte Schilling varetager 

arbejdet med at få forældre tilmeldt moduler samt organisere officials til stævner.  Der skal lyde 

en stor tak til Gitte for indsatsen. 

I september 2022, stod vi selv for at afholde et Modul 2 official kursus. Kursets instruktør var Steen 

Garde og i alt deltog der 7 forældre fra Haslev Svømmeklub som blev uddannet Mål-, Bane- og 

vendedommer. Vi modtog stor ros for gennemførslen af dette kursus. 

5      
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Økonomi 
Svømmeklubben kommer ud af 2022 med et regnskab positivt i forhold til budgettet der blev lagt 

for året. Et resultat med et underskud på godt 35.000 kr. 

 

Budgettet der blev lagt, alt taget i betragtning, var med formål at få klubbens ressourcer ud til 

medlemmerne og dermed reducere egenkapitalen, dette er til dels udført. 

Forventningen var et underskud på 158.000 kr., der som nævnt blev mindre.  

 

Samlede indtægter gav et lidt mindre resultat. De væsentligste årsager er på indtægtssiden et 

lavere svømmeskole kontingent, færre deltagere på Aqua Camp og ved livredning, samt 

manglende direkte sponsor indtægter.  

På den positive side bevilligede Faxe Kommune som nævnt i 2021 tilskud der først blev udbetalt i 

2022 og dermed positiv indvirkning på dette års resultat. Faxe Kommune ydede derudover et 

ekstraordinært beløb til nyt klublokale. Konkurrenceafdelingen opnåede et flot resultat ved årets 

’Swim-Off’ der trak budget i den positive retning. 

 

På udgiftssiden; de samlede personaleomkostninger var for begge afdelinger under budget, 

beklædning, øvrige omkostninger, instruktørsamling, uddannelse, materialer og Aqua Camp samt 

bogføring lavere end forventet. Forklaring hertil er de tidligere år hvor aktiviteter har været lave 

og der er akkumuleret udstyr og mindre behov for nyanskaffelser. Konkurrenceafdelingen har haft 

reduceret stævneudgifter. 

 

Der har været indkøb af gaver og præmier samt etablering af nyt klublokale der har trukket lidt i 

modsat retning. Konkurrenceafdelingens træningslejr var dyrere end budget, dette opvejet af 

indtægter fra ’Swim-off’. Uddannelse dyrere end forventet. Alt i overensstemmelse med løbende 

accept fra bestyrelsen. 

 

Samlet set er klubbens økonomiske grundlag formindsket, dog ikke i den størrelsesorden som 

forventet da budget blev lagt, det økonomiske fundament må stadig betegnes som værende 

særdeles velfunderet! 

 

I 2022 har bestyrelsen undersøgt god forretningsskik for opnået egenkapital for klubber af denne 

art og størrelse, blandt andet søgt vejledning ved DGI. Klubben har haft en uskreven regel og 

understøtter fortsatte denne, at have mellem 1 til 1,5 gange størrelsen af forventede indtægter 

ved kontingent.  

 

Bogføring blev fra starten at 2022 lagt ud til DGI ’Kontorhænder’. Dette for at fremtidssikre 

bogholderi og at have det udført professionelt. Alt dokumentation er blevet udført ’papirløst’ idet 

at DGI ’Kontorhænder’ holder til i Esbjerg, praksis blev hurtigt implementeret og har været en 

succes, i dag er alt regnskabsdokumentation lagt i ’Klubmodul’. Årets revision udført ved at 
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revisorer tilgik Klubmodul og reviderede regnskab heri. Fremadrettet vil lønregnskab også blive 

udført af DGI. 

Visioner for fremtiden 

Som bestyrelse og klub har vi mange ønsker og ideer til hvordan vi ser klubben udvikle sig over de 

kommende år. Selvom vi hele tiden kigger fremad, er det også vigtigt vi giver os selv lov til at 

stoppe op og evaluerer de succeser vi rent faktisk har opnået.   

I den forgangne år havde vi lagt en strategi med både kort- og langsigtede mål. Vi er kommet i mål 

med vores klublokale som er taget i brug og som mange nyder at opholde sig i inden eller efter 

træning eller som mødested til forskellige sociale arrangementer.  

Vi har afholdt møde med Benny Agergaard, centerchef i Faxe Kommune om den nye svømmehal. 

Vi oplevede en god dialog og forståelse for klubbens ønsker og behov for at blive hørt i processen. 

Vi ønsker at den gode dialog forsætter, så vi forhåbentlig står med en ny svømmehal i 2030 der 

opfylder de ønsker og behov de forskellige foreninger har.  

Dette er bare nogle af de mål vi satte os, og til april har vi planlagt et nyt opfølgende strategimøde, 

for at se hvordan vi kan arbejde videre med vores mål og visioner for klubben. 

Som formand glæder det mig også at se det store frivillige engagement i klubben. Især i 

konkurrenceafdelingen ser jeg en enorm opbakning og det er fantastik at se hvordan alle løfter i 

flok for at støtte alle konkurrencesvømmerne. Uden denne enorme støtte, ville vi ikke være hvor 

vi er i dag, så jeg håber alle giver sig selv et ekstra klap på skulderen for deres indsats. 

Tusind tak til alle som hver dag bidrager til klubbens arbejde. 

 

På bestyrelsens vegne; 

Linda Lund Tietze 

Formand 


