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Generalforsamling 2018 
Formandens Beretning 
Horsens, den 27. februar 2018. 
 
Som en del af generalforsamlingen, vil jeg give et skrifteligt tilbageblik på 2017. Jeg har valgt at fokusere 
beretningen på vores organisation, medarbejdere, resultater, events, økonomien og ikke mindst vores 
svømmere samt hele klubbens rygrad, vores frivillige hjælp. 
 

Vores organisation og medarbejdere 

Voksende Undervisningsafdeling 
Vi har genskabt en stabil Undervisningsafdeling, 
hvilket tydeligt fremgår af de 1.313 indrapporterede 
medlemmer fordelt med cirka 50/50 på kønnene. 
Så ud over flere tilfredse medlemmer end 
nogensinde, så oplever vi en klub og sport med en 
jævn kønsfordeling. Undervisningsafdelingen er 
ligeledes blevet et populært arbejdssted, så der er 
fyldt op på ventelisten for job som instruktør og 
hjælpeinstruktør i vores klub. Det er en 
beundringsværdig forbedring, som vores 
undervisningsansvarlige Thomas Rise Sønderskov 
har gennemført, efter restruktureringen 2016. 
 

 
Foto fra undervisningsafdelingen 

Konkurrenceafdeling i udvikling 
Vores, på mange måder eksplosive, 
konkurrenceafdeling har med sine 120 svømmere, 
nået sin maksimale størrelse i forhold til 
vandkapaciteten i Horsens. Hele holdstrukturen 
blev omlagt i 2017 og baserer på ATK 2.0 modellen 
– et aldersbaseret træningskoncept med fokus på 
motivation, sport og elite lige fra barn til senior. Bag 
forarbejdet på ”Konkurrenceafdelingen 2017” og 
selve implementering stod et kompetent team 
bestående af Niels Liboriussen, Jan Løth Andersen, 
Thomas Rise Sønderskov og Lene Grøndal. Samtidig 
en stor tak til både svømmere og forældre for god 
støtte og løbende feedback på konceptet. 

 
En målrettede indsats fra både trænere og 
svømmere i Konkurrenceafdelingen har desuden 
bevirket, at Dansk Svømmeunion har tilbudt 
indgåelse af Sportsafdelingspartnerskab på 
Talentniveau og Performanceniveau. Sammen med 
de sportslige resultater, er det en flot anerkendelse 
af den indsats Jan Løth Andersen og Niels 
Liboriussens yder sammen med deres dedikerede 
stab af konkurrencetrænere. 

Para-svømningsafdelingen som nyhed 
Efter Horsens Svømmeklub indgik aftale med Dansk 
Handicapidrætsforbund (DHIF) i starten af 2017, har 
området udviklet sig med stor hastighed. Vi har 
svømmere på Para-landsholdet/Talentholdet og har 
allerede opstillet ved bl.a. Nordiske Mesterskaber 
og senest Malmø Open. Vores klub har vundet 
officielle priser for vores indsats efterfulgt af både 
foredrag for Kommunen samt interview på DR P4. 
Det der gør vores koncept anderledes end så mange 
andre klubbers para-sportsafdelinger er, at vi 
opfatter alle som en del af bredden og det sociale. 
Derfor træner og opstiller en del af para-
svømmerne sammen med de øvrige 
konkurrencesvømmere - og det fungerer fantastisk 
for alle. 
 

 
Overrækkelse af Horsens Kommune Handicappris 
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Beundringsværdig skolesvømning 
Vi tager i skoleåret 2017/18 ansvaret for 
skolesvømningen på 11 af de kommunale 
folkeskoler. Det betyder, at kommunen og 
skolelederne lader Horsens Svømmeklub styre 
stadig mere af deres svømmeundervisning, således 
deres egne medarbejdere kan fokusere på den 
traditionelle undervisning. Niels Liboriussen har for 
tredje år i træk udviklet og drevet skolesvømningen 
sikkert fremad til stor fornøjelse for både skolens 
medarbejdere og skolebørnene. Grundet vores 
succes med skolesvømningen indgår vores klub 
desuden i projektet ”Alle skal lære at svømme”, 
under Syddansk Universitet (SDU). 
 

Vores Sammenhold 

Vi vil være en god arbejdsplads 
Ud over et sted for medlemmer og svømmere, er 
vores klub er også en arbejdsplads for vores 
værdsatte team af fastansatte 
fuldtidsmedarbejdere. Vi har æren af et 
professionelt trekløver, bestående af Thomas 
Sønderskov Rise, Niels Liboriussen og vores 
klubchef Jan Løth Andersen. Sammen med deres 
team af instruktører og hjælpeinstruktører i både 
konkurrenceafdelingen, undervisningsafdelingen og 
skolesvømningen, skaber de et robust og trygt 
fundament for klubben og medlemmerne. 
 

 
Vores fastansatte - fra højre: Thomas, Niels og Jan 

 
Så jeg vil gerne sende et inderligt, stort og 
respektfuldt tak til alle trænerne i hele klubben. Det 
er utvivlsomt vores engagerede trænere og 
hjælpetrænere, der sikrer vores vigtigste aktiv – 
nemlig trivslen og selvværdet blandt vores 
medlemmer og svømmere. 

En klub hvor vi alle trives 
Vi har samtidig intensiveret jagten på sociale 
kompetencer og glade medlemmer. For 
konkurrenceafdelingens vedkommende, har vi 
været på træningslejr i Ebeltoft med både store og 
små konkurrencesvømmere sammen. Vi har været 
på rystesammentur, også kendt som 
Himmerlandsturen, hvor der udelukkende er fokus 
på det sociale og sammenholdet i klubben – der er 
nemlig ikke adgang til en svømmehal. Vi afholder 
selv og deltager ved adskillige begynderstævner for 
de yngste svømmere, der vil prøve svømning som 
sportsgren. 
 
Vores aldersbaserede træningskoncept skaber 
bedre rammer for at være sammen med 
jævnaldrende, ligesom det giver mulighed for at 
træne på tværs af både aldersgrupper og 
indsatsniveauer. Vores Para-svømmere på 
konkurrenceholdene er også en bevidst social 
breddehandling, der skaber glæde for alle. 
 
Vigtigt at nævne er også vores klublokale i Forum 
Horsens, der er omdrejningspunkt og mødested for 
mange aktiviteter og svømmere. Klublokalet udgør 
kontor, værested og mødested for både svømmere, 
medarbejdere, udvalg og bestyrelsen. Personligt 
vælger jeg ofte, at lave mit bestyrelsesarbejde i 
klublokalet for at få et strejf af stemningen, mærke 
energien og ikke mindst hilse på vores dygtige 
svømmere – et godt håndtryk giver godt humør. Det 
er også her konkurrencesvømmerne, efter 
morgentræningen, starter lørdagen med Nutella og 
friske rundstykker fra Den Lille Bager - et godt 
initiativ. 
 

 
Uge 42 træningslejr i Ebeltoft 
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Vores Events & Aktiviteter 

Vi har i 2017 afholdt større og mere succesfulde 
stævner end nogensinde før, heriblandt REMA 1000 
CUP (tidligere Forum Horsens Cup) samt Vest 
Kortbanemesterskaber. Begge stævner blev både 
ledet og afviklet af toprutinerede projektgrupper og 
den bedste hjælperstyrke en klub kan ønske sig. Vi 
er blevet kendt af andre klubber og unionen for 
vores usædvanlige høje kvalitet og præcise 
eksekvering. Sammen med bl.a. AquaCamp er 
aktiviteterne en også betydelig indtægtskilde for 
klubben. 
 

 
Vest Kortbanemesterskaber 2017 i Horsens 

 
Der blev også plads til et sporadisk men stort event 
under Skole OL, hvor svømning overraskende nåede 
ind som sportsgren. Det var også et hurtigt træk fra 
klubben og skolesvømningsteamet, der gjorde det 
muligt – et godt og anderledes initiativ. 
 

Vores Resultater 

År 2017 har i sandhed været et imponerende år i 
forhold til vores sportslige resultater. Vi har 
deltaget med flere svømmere ved regionale, 
nationale og internationale mesterskaber end 
nogensinde tidligere. Vores svømmere har 
svømmet næsten 200 nåle hjem til sig selv og 
klubben gennem året - lige fra Flipper til Guld med 
Sløjfe nålen. 
 
Hvis vi tæller alle officielle starter sammen, har vi 
eksploderet til mere end 3.300 startskud i 2017. I 
vandet er det også gået fantastisk hurtigt og alle 
svømmerne har tilsammen forbedret deres tider 
med 6.500 sekunder i PR (personlig rekord) – det 
svarer til en klubforbedring på 1 time 48 minutter 
og 20 sekunder. 

Ud over at vinde over sig selv og sin egen bedste tid, 
er det blevet til utallige flotte placeringer, præmier 
og medaljer. 
 
Men vi har ikke kun fået medaljer og præmier. 
Klubben og vores svømmere har i 2017, været mere 
i rampelyset i forhold til adskillige anerkendte 
nomineringer og priser. Ved Horsens Kommunes 
Idrætspris fik vi en pris for at have vundet guld til 
Junior Mesterskaber samt medaljer ved Danske 
Senior Mesterskaber - en svømmer blev nomineret 
til Årets Talent 2017 og klubben til Årets Klub 2017. 
 
Vi fik også Horsens Kommunes Handicappris samt 
blev nomineret til Årets Klub og Årets Årgangs- og 
Junior Træner i Danmark. Alt sammen er fantastiske 
anerkendelser af den konstante indsats vores 
svømmere og trænere har leveret gennem hele 
året, 2017. 
 

 
Overrækkelse ved Horsens Idrætspris 2017 

 

Vores frivillige hjælp 

Klubben er velsignet med et engageret, kompetent 
og særdeles velkoordineret Sponsorudvalg. Det er 
med til at skabe luft og en sund balance i klubbens 
økonomi. Vi plejer vores kære sponsorer yderst 
professionelt og via dem skabte Sponsorudvalget i 
alt 0,5 million til klubben 2017. Svømning er en dyr 
sport, så midlerne er altafgørende for et højt 
sportsligt niveau. Derfor vil jeg gerne takke alle 
vores sponsorer, der er med til at sikre resultaterne 
og rammerne for svømmerne - specielt vores senior 
og junior hold. 
 
Sponsorer er ikke de eneste der hjælper klubben, 
for vi er samtidig dybt afhængig af frivillig hjælp fra 
svømmernes forældre og familie – i særdeleshed 
konkurrencesvømmerne. Vores Konkurrenceudvalg 
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sørger altid for en velsmurt stævnedeltagelse og 
koordinerer den påkrævede frivillige hjælp til både 
vores egne men også udenbys stævner. Og netop 
her, vil jeg gerne komme med en opfordring til alle 
jer forældre, som læser denne beretning; 

Hjælp klubben og tag ansvar 
Vi må desværre konstatere, at vi på de bedste hold, 
Senior og Junior, oplever en uheldig tendens i 
prioriteringen af at yde frivillig hjælp. Det betyder at 
klubben får flere og flere økonomiske bøder, samt 
må undskylde oftere end tidligere fordi vi ikke kan 
stille med påkrævede officials og minimumsniveau 
af frivillig hjælp. Der er fortsat forældre, som 
hjælper, men vi skal bruge flere hænder og 
hoveder. Så husk, at vi som forældre både kan og 
skal hjælpe svømmesporten og vores egne børn. 
 
På træningslejre, ture og til fællesarrangementer 
går det godt med frivillig deltagelse af forældre. 
Personligt var jeg selv med på uge 42 træningslejr 
og nød hver time med både forældre og 
svømmerne. Jeg havde selv fornøjelse af Senior-
svømmerne og vil gerne sige mange tak, fordi jeg 
måtte bruge tiden sammen med jer – det var en 
hjerterlig oplevelse og respekt for jeres fokus på 
sporten og træningen. 
 
Jeg håber mit beskedne opråb, bringer mere frivillig 
hjælp ind i klubben i 2018 – det er jo vores egne 
børn og deres svømmekammerater vi hjælper. 
 

 
Rystesammentur på Himmerlandsgården 

 

Vores fremtid ser lys ud 

Inden jeg runder beretningen af med en kort status 
på klubbens økonomi, vil jeg berette om en 
fantastisk mulighed der snart kommer til borgerne i 

Horsens Kommune. Gennem et godt samarbejde 
med både Kulturudvalget og ledelsen i Horsens 
kommune er det endelig lykkes, at få et 50m bassin 
prioriteret og sat på kommunens anlægsbudget. 
Klubben har arbejdet på bedre og mere 
vandkapacitet gennem de seneste 25 år, og nu er 
det endeligt lykkes med en ihærdig og respektfuld 
indsats. 
 
Så på vegne af hele Horsens Svømmeklub, vores 
trænere og ikke mindst alle vores svømmere, vil jeg 
sende et kæmpe stort tak til Horsens kommune. 
Det er en meget spændende fremtid vi nu går i 
møde, men vi skal ikke glemme, de forberedelser 
det kræver at gøre vores klub klar til så meget 
ekstra vandkapacitet. Lige nu er det nye bassin 
designet til at kunne indrettes fleksibelt med enten 
25 baner på 25m eller 10 baner på 50 m. Det er en 
kæmpe udfordring for klubben at fylde vores ”fair 
share” med både medlemmer, trænere og den 
økonomi det kræver at vokse så meget – forudsat vi 
kan og vil udnytte det potentiale 
kapacitetsudvidelsen skaber. 
 

 
Borgmester, Peter Sørensen i midten til VKM 2017 

 

Vores økonomi 

Også i 2017 har der været god kontrol over 
omkostningerne og gennemgang af årsregnskab 
2017 viste, for andet år i træk, et positivt 
driftsresultat. Vores overordnede økonomiske mål 
var, at nedjustere overskuddet i 2017 i forhold til 
2016, ved at hæve omkostningsbasen med 200.000 
og fastholde indtægter. De 200.000 skulle 
investeres tilbage i klubben til medlemmerne i form 
af yderligere trænerkapacitet, holdudvikling og 
udstyr. 
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Omkostningsforøgelsen landede kun 1% under 
budgetmålet men grundet flere medlemmer, flere 
succesfulde AquaCamps, VMK samt REMA 1000 Cup 
omsatte vi mere end forventet. 
 
Vores interne krav til en sund egenkapital er derfor 
opfyldt og klubbens likvide balance er genoprettet 
to år tidligere end planlagt. 
 
Nøgleinformationer: Omsætningen stiger med +8,2 
og omkostningsbasen stiger med +4,2% og årets 
resultat stiger med +42,6%. 
 

 
Udvikling i klubbens egenkapital 2008-2017 

Vores professionelle bestyrelse 

Jeg har fornøjelsen af seks erfarne og kompetente 
bestyrelsesmedlemmer der arbejder dedikeret for 
at skabe trygge rammer for klubben, medlemmerne 
og medarbejderne i klubben. Det er en bestyrelse 
med meget forskelige personligheder og styrker, 
der sammensat kan løse stort set alle typer 
opgaver. 
 
Der er ingen tvivl om, at en stor del af æren for 
klubbens genfundne stabilitet ligger i jeres ukuelige 
optimisme og indsats. Et stort tak for jer. 
 

Bestyrelsens møderække i 2018 

8. januar kl. 18:30 Bestyrelsesmøde 
5. februar kl. 18:30 Bestyrelsesmøde 
27. februar 18:30 Generalforsamling 
12. marts kl. 18:30 Bestyrelsesmøde 
9. april kl. 18:30 Bestyrelsesmøde 
14. maj kl. 18:30 Bestyrelsesmøde 
11. juni kl. 18:30 Bestyrelsesmøde 
13. august kl. 18:30 Bestyrelsesmøde 
10 september kl. 18:30 Bestyrelsesmøde 
8. oktober kl. 18:30 Bestyrelsesmøde 
12. november kl. 18:30 Bestyrelsesmøde 
10. december kl. 18:30 Bestyrelsesmøde 

 

 
Vores konkurrencesvømmere til REMA 1000 CUP 


