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Generalforsamling 2022 

Formandens beretning  

Haslev, den 1. februar 2022 

Vi måtte desværre sande, at 2021 ej blev så normalt som vi alle havde håbet på. Nedlukningen i 

december 2020, grundet øget Covid-19 smitte, forsatte desværre et langt stykke ind i 2021, og det 

var først i april, at vi langsomt kunne starte op med svømmeundervisning for de yngste og de 

vaccineret ældre, herefter kom resten klubbens medlemmer i maj måned. Derfor blev sæson 

2020/2021 en forholdsvis kort sæson uden de store aktiviteter. Vi skulle som klub, også løbende 

forholde os til restriktionerne og tjekke Corona pas, noget som til tider besværliggjorde hele 

arbejdet og som også afholdte mange af vores medlemmer fra at møde op. Ofte blev 

retningslinjerne meldt ud aftenen før, og det krævede også meget arbejde af svømmeskolelederen 

og bestyrelsen at sørge for at alle ansatte var klar til undervisningen dagen efter.  Vi fik dog 

afsluttet den forholdsvise korte sæson på bedst mulige facon.  

Ligesom så mange andre ting, måtte vi også udskyde årets generalforsamling og til sidst valgte vi 

at afholde den virtuelt. Vores kasserer Allan Tirsgaard valgte at takke af efter 6 år på posten. Der 

skal lyde en kæmpestor tak til Allan for den indsats han har leveret. I stedet for Allan, valgte 

formanden Jesper Kongstad at overtage kassererposten, og samtidig blev undertegnede, Linda 

Lund Tietze, valgt til ny formand. Søren Butzbacker blev samtidig valgt ind som nyt 

bestyrelsesmedlem. I 2021, har vi afholdt 6 bestyrelsesmøder, flere af dem foregik virtuelt pga. 

Corona restriktioner. 

Mindeord for tidligere bestyrelsesmedlem Knud Petersen  

Knud var tidligere bestyrelsesmedlem i Haslev Svømmeklub og efter flere tilbagevendende 

sygdomsforløb døde Knud den 12. januar 2021. Knud var en del af bestyrelsen i 10 år fra 2008 - 

2018. I en årrække var han næstformand. Han var en meget engageret svømmeskoleleder og 

brugte utallige timer i svømmehallen. Han var den man spurgte, hvis man havde problemer med 

valg af hold m.m., og man fik altid et imødekommende svar. Livredning og sikkerhed i 

svømmehallen havde Knuds store interesse. Han har undervist i livredning og fungeret som 

livredningsdommer lige ind til sygdommen forhindrede ham i at komme i svømmehallen. Som 

kræftramt var det naturligt for ham at være aktiv i kampagnen "Stafet for livet", hvor han gjorde 

Haslev Svømmeklub synlig og blev værdsat for sit store engagement.  

Ære være Knuds minde. 
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Vores medlemmer 

Næsten halvdelen af sæsonen 2020/2021 har været lukket ned som følge af Covid-19. Vi har set at 

udviklingen i medlemstallet har været nedadgående i en del år –  og Corona har bestemt ikke gjort 

det nemmere for os, da flere har været tilbageholdende eller har fundet andre aktiviteter under 

Corona. Flere har været afventende med at tilmelde sig en ny sæson grundet usikkerheden om 

fremtiden og eventuelle restriktioner.  

 

Som følge af den lange nedlukningsperiode, havde alle medlemmer mulighed for at få deres 

kontingent forholdsvist tilbagebetalt hvis de ønskede det. Det var en del der valgte at få pengene 

tilbage, og vi takker samtidig dem som valgte at pengene skulle blive i klubben, til gavn for det 

fremtidige arbejde i klubben. 

Sæson 2021/2022 er startet godt. Vi oplever en stor tilslutning på børneholdene og flere af 

holdene er fuldt booket.    

Medlemsregister 
 

Alder Køn Antal 2020 Antal 2021 

Mellem 0-12 år Mand 262 253 

Mellem 13-18 år Mand 35 32 

Mellem 19 - 24 år Mand 3 2 

Mellem 25-59 år Mand 35 29 

60 år og derover Mand 24 26 

Mellem 0-12 år Kvinde 183 279 

Mellem 13-18 år Kvinde 33 25 

Mellem 19 - 24 år Kvinde 1 5 

Mellem 25-59 år Kvinde 47 49 

60 år og derover Kvinde 97 87 

I alt medlemmer i Haslev svømmeklub 820 787 

Træner/instruktør/bestyrelsen 
 

Under 25 år 14 

Over eller 25 år 19 

Livredning 27 

Vand Aerobic / Aqua Fitness 68 

 

I ovenstående er Aqua Camps ikke medregnet, hertil 87 mellem 9 og 12 år. 
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Vores instruktører 

Bestyrelsen vil gerne give en stor tak til alle instruktører for deres tålmodighed under 

nedlukningsperioden. Vi har alle været udfordret ved ikke at kunne være i svømmehallen og gøre 

det vi holder så meget af – nemlig at svømme og undervise.  

Alle instruktører har været enormt gode til at hjælpe hinanden, da vi åbnede op igen og skulle 

efterleve de forskellige restriktioner med bl.a. Tjek af Corona pas.  Den nye sæson 2021/22 har 

heldigvis indtil videre ikke budt på nogle former for restriktioner. Det er altid en fornøjelse at se 

hvordan vores instruktører underviser vores medlemmer. 

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

løbende fokus på at uddanne vores instruktører.  Efteruddannelse prioriteres så instruktørerne 

kan få inspiration, formidle og fortsat udøve kompetent undervisning.  

Som noget nyt i år, deltog 7 instruktører (heraf formanden og svømmeskolelederen) i DGI og 

Dansk Svømmeunions Aqua Inspiration weekend i Esbjerg. Her var der dedikeret en hel weekend 

til at hente ny inspiration til svømmeundervisning og udvikling på alle hold/niveauer. Vi satser på 

at deltage igen i 2022. 

”Svømmeklubben vil udtrykke en stor tak til hele vores instruktørkorps, der yder en uvurderlig 

indsats hver gang på kanten og i vandet!” 

Instruktørsamling 
Grundet usikkerheden omkring Corona, er der ikke blevet afholdt instruktørsamling som 

sædvanligt.  

I 2022 har vi planlagt en instruktørsamling sammen med Maribo Livredningsklub. Fokus vil være på 

en masse livredningsaktiviteter i vand og på land, samtidig med at det sociale fællesskab er i 

højsædet. 

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

med svømmeskolen, som bestemt har været udfordret under coronanedlukningen og med de 

restriktioner der har været igennem sæsonen. 

 

Trods en kort afslutning på sæson 2020/2021, hvor svømmehallen var lukket fra december 2020 til 

april/maj 2021, lykkedes at det at kunne tilbyde sommersvømning for alle medlemmer i juni. 
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Sæsonen 2021/2022 kom godt i gang i starten af september, dog med et færre antal medlemmer 

end vanligt. Vi oplever stor interesse for børneholdene og mange af dem er fuldt booket. Vi har 

forsøgt at oprette nye hold der hvor efterspørgslen er størst, således ingen skal stå på venteliste. 

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 dog mulighed for at komme ind og 

se med, når børnene får undervisning.  

På grund af et faldende antal tilmeldinger, vurdere vi løbende hvordan vi kan optimere holdene og 

undervisningen. Vi arbejder også på sociale tiltag der skal styrke fællesskabet på primært de 

voksne hold.  

Juleafslutning 
Vi rundede 2021 af med et nyt socialt tiltag, nemlig juleafslutning for hele klubben. Der blev i den sidste uge 

op til jul serveret æbleskiver og saftevand til alle, samtidig med at vi ønskede alle en god jul. Vi håber på at 

gentage det igen i 2022. 

 

AQUA-camp 

I sommeren 2021 afholdte svømmeklubben Aqua-camp to gange. Det foregik den første uge og 

den sidste uge af skolernes sommerferie.  

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 leder campen i samarbejde med instruktørerne, 

hjælpeinstruktører og livreddere. Ugens aktiviteter bød blandt andet på mindfullness, sjove 
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aktiviteter på land, leg i vandet og selvfølgelig en masse svømning.  De to svømme-camps var en 

stor succes og tilbagemeldingerne fra børn og forældre var meget positive.  

 

Vi tilbød også en 3 dages Aqua camp i efterårsferien, men dette blev aflyst grundet for få 

tilmeldinger. Planen er at tilbyde Aqua Camp igen til sommeren 2022. 

 

Andre aktiviteter 

Grundet Corona restriktioner i 2021 har vi ikke afholdt mikrostævner, distancesvømning, eller 

svøm langt. Vores primært fokus har været på at få sæsonen godt i gang.  

Vi satser på et normalt 2022, hvor vi kan genoptage vores tidligere aktiviteter. 

Nye tiltag i svømmeskolen. 

Vil vi forsøge at få flere flygtningebørn, samt voksne til at gå til svømning. Dette er et projekt i 

samarbejde med Faxe Kommune hvor svømmeskoleleder er primus motor.  

 

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 måned.  

14 af vore instruktører over 17 år aflagt bassinlivredderprøven og 11 hjælpeinstruktører 

under 17 år har aflagt underviserprøven.  

27 svømmelærere har gennemført prøveforløbet. 

  

Vi har i Faxe Svømmehal afviklet livredderkursus og prøver for 5 af Roklubben Vikings 

svømmeinstruktører. 

 

Tak til Jørgen Essendrup, Tom Christensen og Susanne Schultz for arbejdet med undervisning og 

afholdelse af prøverne. 
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Der skal lyder en ekstra stor tak til Jørgen Essendrop, som efter mange år som klubbens 

livredningsdommer har valgt at stoppe med dommergerningen. Jørgen har altid været omhyggelig 

og professionel. Alle instruktører, nye som gamle, som har haft Jørgen som dommer, har altid følt 

sig meget tryg ved at aflægge prøve hos Jørgen. 

 

Fremadrettet består klubbens Livredningsdommerkorps af Tom Christensen og Susanne Schultz. 

Sponsorerer og Samarbejdspartnere 
 

Grundet covid-19, har vi ikke haft det store aktivitetsniveau i 2021, men vi håber på at være 

tilbage til mere normale tilstande i 2022.  Svømmeklubben har desværre ikke haft en 

hovedsponsor i 2021. 

Til sæsonafslutningen, uddelte vi i samarbejde med Sydbank en lille rygsæk med diplom og 

drikkedunke til alle børnesvømmere i klubben. Drikkedunkene blev venligst sponsoreret af 

Sydbank.  

 

 

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

 Rema 1000 Haslev 

 Sydbank 

 

Tak til Faxe kommune for de tilførte midler igennem året. 

 

Svømmehallens ledelse og personale har svømmeklubben som altid haft et godt samarbejde med i 

det forløbne år.  Personalet er altid hjælpsomt og er en naturlig del af de daglige aktiviteter der 

sker i og omkring klubben.  

Stor tak til alle for et godt samarbejde. 
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Svømmeklubben indgår i Folkeoplysnings udvalg, med Susanne Schultz som kandidat, i Faxe 

Kommune med henblik på også at have indflydelse på hvordan kommunens midler tildeles. 

Dansk Svømmeunion og DGI har igen i 2021 rådgivet og deltaget i aktiviteter ved Aqua camp, 

instruktør kurser, samt bestyrelsesarbejde. En speciel tak til udviklingskonsulent fra Dansk 

Svømmeunion Lene Madegaard som var med til at facilitere vores strategidag den 14. november i 

bestyrelsen. 

 
Brainstorming på strategidag 14. november 2021 

Hjemmeside og SoMe 

Haslev Svømmeklubs hjemmeside har løbende været vedligeholdt af Jørgen Essendrop. Han har 

også supporteret, når medlemmer har haft problemer ved tilmeldinger.  

De seneste år har der været efterspurgt flere betalingsmuligheder ved tilmelding og vi fik i 2021 

endelig tilføjet andre betalingskort og Mobilepay. 

 

Hjemmesiden har fået et designmæssigt løft og indholdet bliver løbende opdateret for at sikre at 

den tilgængelige information er aktuel.  

 

Haslev Svømmeklub findes både på Facebook og nu også 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.  
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Konkurrenceafdelingen 

K-afdelingen har i 2021 deltaget i 4 stævner samt mesterskaber og igen i år er det blevet til mange 

medaljer og gode oplevelser for svømmerne. Vores sæson har været præget af Corona nedlukning 

hvilket gjorde at der stort set ingen stævner var i første halvår. Det er blevet til ca. 300 starter til 

stævner med en PR. procent på over 70. Der er også blevet sat mere end 20 klubrekorder. 

Haslev Vintercup 2021 

Vores normalt fantastiske stævne blev i år aflyst pga. Corona nedlukning. 

Mesterskaber 2021 

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. 

 

Sisse Berg Olesen og Christopher Vejlbo Hansen til DJM 2021 

Sponsorer og sponsorsvømning 

Det har desværre ikke været muligt at afholde Sponsorsvømning i 2021 grundet Corona. Trods det 

manglende sponsorstævne har sponsorudvalget ikke ligget stille. Der er blevet arbejdet på at 

skaffe midler fra fonde og enkeltstående sponsorer. Der er i år blevet nedsat et nyt sponsorudvalg 

som arbejder frem mod afvikling af vores sponsorstævne i første kvartal af 2022. 

Klubmesterskaber 
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Grundet Corona har der ikke været afholdt klubmesterskaber i 2021. Vi håber meget at det bliver 

muligt i 2022. 

Træningslejr 

I 2021 var K-afdelingen på 1 træningslejr. I år deltog alle svømmere fra K og T-Holdet. Vi lykkedes 

med at komme afsted i uge 42 med overholdelse af alle restriktioner.  

Turen gik i uge 42 til Tønder. Der blev trænet op til 5 timer om dagen. Ind imellem alle disse 

træningstimer blev der også tid til vareulvespil, fælles landtræning, hygge og mange andre gode 

ting. Vi havde også en dejlig udflugt til Højer sluse samt en eftermiddags udflugt med jagt på 

sortsol (hvilket vi desværre ikke fandt) 

Vi var i år afsted i egen bus, dette var en succes som vi håber kan gentage sig igen. 

 

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 

svømmerne.  

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. 
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Klubbens konkurrence trænere 

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

Frederik B Jørgensen (Træner på T-holdet) og Nynne Jakobsen (Træner på T-holdet) 

Klubtøj: 

K-afdelingen har i 2021 haft JK Tryg i Rønnede som tøjleverandør.  

Aktivitetsudvalg 

Aktivitetsudvalget er drevet af forældre fra K-afdelingen, og i 2021 overtog en ny gruppe forældre 

udvalget. Grundet Corona, har der i 2021 ikke været nogle aktiviteter.  

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. I fremtiden vil der være fokus på at alle bør 

have både modul 1 og 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. 

Økonomi 

Svømmeklubben kommer ud af 2021 med et regnskab positivt i forhold til budgettet der blev lagt 

for året. 

Et resultat med et underskud på godt 33.000 kr. 

 

Budgettet der blev lagt, var i forhold til at Corona pandemien der pågik i foråret og som havde 

lukket ned for aktiviteter på fritidsområdet, samt at klubben havde lovet forholdsvis 

tilbagebetaling af kontingent i sæsonen 2020/21. 

Forventningen var i værste tilfælde et underskud på 375.000 kr., der som nævnt blev mindre.  

En del af resultat skal ses som en nedlukning af de planlagte aktiviteter i foråret der ikke blev 

gennemført. (Stævner, undervisning, events, sociale arrangementer), samt tilbagebetaling af 

kontingent blev mindre end antaget. 

Bestyrelsen havde i starten af året hvor klubben var lukket ned, vendt situationen og kom med 

forslaget omkring tilbagebetaling af kontingent, der blandt andet havde til formål at holde på 

medlemmer der ikke havde haft megen svømmetid og undervisning i sæsonen. Forslaget blev 

fremlagt på generalforsamlingen. Motivationen for tilbagebetaling er vel beskrevet i referatet fra 

generalforsamlingen, samme blev godkendt på årets generalforsamling. Tilbagebetalingen beløb 

sig til 119.000 kr. 

De samlede kontingentindtægter er lavere holdt op imod 2020 – 2020 var også et udfordret 

Corona år – det ses i færre medlemmer og mindre tilskud fra kommunen ved mindre aktivitet. 
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Konkurrenceafdelingen havde ikke mulighed for at afvikle det årlige sponsorstævne samt deltage i 

stævner – modsat var der også færre udgifter pga. færre aktiviteter. 

Størstedel af indtægterne 2021 er opnået fra kontingent – øvrige er finansieret på andre måder, 

herunder fonde, kommunale/statslige tilskud, sponsorer samt egenbetaling i forbindelse med 

events/aktiviteter. En let stigning i livrednings uddannelse har medvirket til bedre resultat her. 

Klubben har i 2021 fået nogle ekstra ordinære tilskud fra kommunens puljer, samt der har været 

afholdt AquaCamp hvor dele finansieringen har været dækket af kommunen og Corona puljerne. 

Derudover er der ydet kommunale tilskud som hjælp til materialer / nyt udstyr til svømmehallen, 

tilskuddene indgår ikke i 2021 regnskabet da udbetaling er rykket til januar 2022. 

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

forventet og det økonomiske fundament må stadig betegnes somværende særdeles velfunderet! 

Visioner for fremtiden 

Som nytiltrådt formand for klubben, gør jeg mig selvfølgelig tanker om hvordan fremtiden ser ud 

for klubben, og hvordan jeg i samarbejde med resten af bestyrelsen og lederne af K-afdelingen og 

Svømmeskolen, kan udvikle klubben. Det er vigtigt, at vi har svømmeklubbens formål og værdier i 

fokus og én af de ting vi stadig ønsker at styrke, er fællesskabet.  

Svømmeklubben skal favne alle, uanset alder, køn, etnicitet og niveau. 

Vi ønsker, at medlemmerne finder et stærkt fællesskab i klubben, deltager i sociale arrangementer 

og ikke mindst har lyst til at engagerer sig og bidrage til fællesskabet.   

Første skridt på vejen, er at skabe plads og rum til fællesskabet. Et rum hvor vi kan mødes, snakke 

og skabe nye kontakter – også uden for bassinet. Helt konkret, har vi haft behov for et klublokale, 

og det får vi heldigvis i 2022! Vi håber det kan være starten på mange nye sociale arrangementer 

og et styrket fællesskab. 

En anden ting som ligger os på sinde, er en ny kommende svømmehal i Haslev. Vores nuværende 

hal er slidt og har kun få år tilbage. Derfor er vi også bekymret for, at Byrådet har vedtaget en plan 

der først siger ny svømmehal i 2031. En rapport fra Rambøll siger at svømmehallen ikke kan holde 

så lang tid.  

Svømmehallen er fundamentet for vores klub, uden den har vi ingenting. 

Som bestyrelse ønsker vi, at aktivt at påvirke beslutningsprocessen omkring den nye svømmehal. 

Vi vil derfor, i de kommende år have vores fokus rettet mod dette område.  

Som formand glædes jeg også over det gode samarbejde vi har i bestyrelsen. Vi arbejder 

professionelt og respektfuldt. Vi ønsker en klub, hvor der er åbenhed og transparens for det vi 
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laver. Vi må ikke hvile på laurbærrene, for vi ved, at vi skal kæmpe for vores medlemmer. Vi 

ønsker at være i konstant udvikling, tilbyde den bedste undervisning af de mest kompetente og 

veluddannede instruktører. Vores mål er at være et forbillede for andre foreninger i Faxe 

Kommune. 

 

På bestyrelsens vegne; 

Linda Lund Tietze 
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