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Generalforsamling 2017 
Formandens beretning  
Horsens, den 28. februar 2017. 

Velkommen til generalforsamlingen, hvor jeg vil give et tilbageblik på 2016. 

Jeg har valgt at fokusere beretningen på vores medarbejdere, organisation, 

produkter, sponsorer, events, økonomien og ikke mindst vores svømmere 

samt hele klubbens rygrad, vores frivillige hjælpere. 

 

Vores frivillige hjælpere 

Vi oplever fortsat en solid opbakning til stort set 

alle typer arrangementer fra forældre i både 

undervisnings- og konkurrenceafdelingen. Et 

voksende team af hjælpere og officials, skaber nu 

et stabilt fundament for professionel afvikling af 

både store og mindre arrangementer. Samtidig 

oplever jeg en yderst kompetent og engageret 

hjælp i alle vores specialiserede udvalg. 

Specielt vil jeg gerne takke alle medlemmer af 

Konkurrenceudvalget og Sponsorudvalget for en 

succesfuld indsats i 2016.  

Sidst vil jeg nævne mine kollegaer i bestyrelsen, 

der ligeledes har ydet både stor, kompetent og 

frivillig indsats for at sikre en stabil klub med en 

stabil drift og konstant værne om vores 

kerneværdier; kvalitet, rummelighed og 

engagement. 

Så, af hele hjertet, en stor tak til alle vores 

frivillige hjælpere. Uden jeres optimisme og 

vedholdenhed ville vores klub ganske enkelt ikke 

være Horsens Svømmeklub. 

Vores medarbejdere og 

organisation 

Vi har opdateret 2016 trænerteamet for 

konkurrenceafdelingen. Et trænerteam der 

fortsat, med bred succes og tilfredshed blandt 

svømmerne, er med til at skabe yderligere 

progression i klubbens sportslige resultater 

gennem 2016. 

Det var også året, hvor bestyrelsen har 

gennemført ”Omstrukturering og organisering 

2016+”, også kendt som PROJECT RELOAD. En 

række nødvendige organisatoriske tiltag, for at 

sikre klubben samt de næste skridt mod 

”Visionen 2015-2018”. 

Som en del af projektet, måtte vi desværre sige 

farvel til adskillige instruktører, hvilket 

resulterede i forventede følgekonsekvenser og 

urolighed. Derfor havde vi et hold klar til at træde 

ind, således vores børn i undervisningsafdelingen 

fortsat fik deres undervisning. Gruppen gik under 

navnet TEAM HEROES og var en udvalgt gruppe 

højkompetente instruktører og svømmere, der 

varetog undervisningen, når det var nødvendigt. 

På hele bestyrelsens vegne vil jeg gerne sige tak 

til TEAM HEROES. Uden jer, havde mange 

svømmere stået uden undervisning – men i 

stedet for havde de nu jer… og for både børn, 

forældre og bestyrelsen, var i helte… 

Primo 2016 nedlagde vi vores sportschef-stilling 

og søgte i stedet en fuldtidsmedarbejder, til at 

vatetage ansvaret for undervisningsafdelingen og 

klubbens administrative funktioner. 

Rekrutteringsprocessen blev afsluttet jf. planen, 

hvilket resulterede i ansættelse af Thomas 

Sønderskov pr. 1. august 2016. 

Med Jan Løth Andersen, Niels Liboriussen samt 

Thomas Sønderskov som fuldtidsansatte i 

klubben, har vi en solid organisation og 

administration til den videre udvikling og drift af 

klubben. Deltidsansættelse af Grete Grøndal har 

desuden medført en bedre kvalitet og service på 
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bl.a. kontor@swimhorsens.dk og dermed vores 

generelle ansigt udadtil. 

Vores produkter 

Skolesvømning er blevet et vigtigt produkt for 

klubben og vi har i 2016 samarbejdsaftaler med 9 

skoler. Niels Liboriussen, der er ansvarlig for 

skolesvømningen, sikrer en god kvalitet og 

dermed positiv feedback fra skolerne. 

Efter ansættelsen af Thomas Sønderskov, er vi 

desuden i gang med at optimere og strukturere 

klubbens produktsortiment – vores hold. En 

kvalitetsoptimering, der allerede i 2016 medførte 

en væsentlig stigning i den positive feedback fra 

forældre og svømmere i undervisningsafdelingen. 

Specifikt, vil jeg gerne takke både forældre, børn 

og instruktører på fredagsholdene, i perioden 

januar til juni 2016 i Aqua Forum, for et 

vedholdende og løsningsorienteret samarbejde. 

Slutteligt kom DHIF og handicap-svømning 

officielt på programmet sidst i 2016, under 

Thomas Sønderskov. Jeg forventer en øget 

indsats indenfor området og glæder mig til at se, 

hvad vi kan bidrage med indenfor 

handicapidrætten. 

Vores sponsorer og events 

Vores sponsorer spiller en både stor og vigtig 

rolle i klubbens konkurrenceafdeling. Vi vil derfor 

gerne takke alle vores sponsorer – både de 

mange mindre og de få store. Alle sponsorater 

gør en stor forskel for klubben, uanset størrelse 

og karakter. 

Vores aktiviteter kørte desuden problemfrit i 

2016. Vi afviklede et historisk godt Forum 

Horsens Cup 2016 (FHC), hvor vi høstede stor 

anerkendelse for selve afviklingen og 

tilrettelæggelsen. 

Horsens og vores svømmeklub var også vært for 

Danske Mesterskaber for Hold 2016 i 1. Division 

(DM-H), som ligeledes blev afviklet med stor 

præcision. 

Inden begge disse arrangementer, havde vi også 

fornøjelsen af Sponsorevent 2016, der gav et 

rekordstort bidrag til både den enkelte svømmer, 

men også klubben. Med stor fornøjelse kunne 

klubben fordele sin andel, ubeskåret tilbage på 

bredden i konkurrenceafdelingen. 

Begynderstævne MIDT/ØST blev afholdt sidst på 

året, med deltagerrekord og stor tilslutning fra 

klubberne i regionen. 

Og i undervisningsafdelingen afholdte vi også et 

perfekt klubstævne og en sjov juleafslutning. 

Begge arrangementer med særdeles positiv 

feedback fra forældre og børn. 

Vores atleter 

Året 2016 blev året, hvor vi rykkede op i næste 

division for fjerde år i træk. Denne gang rykkede 

vi op fra 1. division til Danmarks absolutte 

svømmeelite, Svømmeligaen. En 

bemærkelsesværdig præstation og en oplevelse, 

der betød meget for både undertegnede og vores 

borgmester, Peter Sørensen - der valgte at bruge 

sin weekend sammen med os i hallen, for at 

overvære afgørelsen. Det var det hele værd og 

lignende individuel fokus og holdindsats, ses 

sjældent… 

Samme weekend, ved DMH i 4. division blev der 

ligeledes arbejdet hårdt og her blev der også 

leveret en solid indsats. Igen med mange 

personlige rekorder og beundringsværdige tider 

fra vores unge svømmere og fremtidens elite. 

Ud over det, har vi svømmet os til masser af 

andre flotte placeringer og personlige rekorder. 

Horsens er ganske enkelt kommet på kortet i 

Svømme-Danmark. Vi er desuden inde på den 

internationale svømmescene med et par enkelte 

af vores svømmere og derfor er landsholdet 

blevet en del af klubbens planlægning. 

2016 afslutter med at klubben, også rent 

konkurrencemæssigt, nu befinder sig på det 

højeste niveau nogensinde, i hele vores historie. 

Vores (idræts)verden omkring os 

Også verdenen omkring os, hjælper med at skabe 

gode rammer for svømningen og Horsens som 

Team Danmark by 2017-2019 er ikke uden 

betydning. 

mailto:kontor@swimhorsens.dk
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Vi har et godt samarbejde med Talentnetværk 

Horsens og Søren Jochumsen, der er ansvarlig. 

Vi ser en konstant bedre dialog med Forum 

Horsens og Forums personale. Selv 

Borgmesterkontoret og Kulturudvalget er 

kommet ind som en fast del af vores omverden – 

og det med stor interesse fra begge parter. 

Ude i Danmark, blev vi også nomineret til både 

”årets klub” og vores træner til ”årets 

ungdomstræner”. På trods af, at vi ikke rendte 

med første pladsen, så er jeg stolt over at vi var 

positioneret på en top 3 indenfor begge 

kategorier – blandt alle Danmarks 

svømmeklubber og svømmetrænere. 

Vores økonomi & regnskab 

Vi lukker med et officielt overskud på DKK 

+448.889,00 i året 2016. Vores ultimo egenkapital 

opgøres til DKK +121.670,00. 

Der blev i regnskabet 2015 ryddet op i tidligere 

økonomiske udeståender fra 2014 og 2013. Der 

er ikke fundet tilsvarende behov 2016. Personligt 

har jeg stor respekt for den regnskabskyndighed 

vi har til rådighed via samarbejdet mellem Claus 

Leiszner og Henrik Bach. Et samarbejde og en 

indsats, der udgør fundamentet for overordnet 

styring af klubbens økonomi. 

Klubben kom i 2016 uden for livsfare, men er ikke 

stabiliseret. For at sikre en stabil klub, er det 

besluttet, at klubben i første omgang skal 

etablere en hurtigomsættelig egenkapital på DKK 

+500.000,00 for at være modstandsdygtig overfor 

mindre uventede økonomiske problemer. Derfor 

bliver det budgetterede overskud for 2017 og 

2018 fortsat vigtig at imødekomme. 

En positiv sponsoraktivitet for både klubben og 

svømmere samt et godt resultat fra Forum 

Horsens Cup 2016 og diverse 

omkostningsbesparelser bidrager væsentligt til 

overskuddet. 

Der er i 2016 foretaget intern flytning af midler til 

konkurrenceafdelingen for samlet 1.013.777,44 

til at støtte konkurrencesvømmere og deres 

forældre økonomisk i svømmesporten. 

Bestyrelsens kalender for 2017 

9. januar kl. 18.30 Bestyrelsesmøde 

20. februar kl. 18.30 Bestyrelsesmøde  

13. marts kl. 18.30 Bestyrelsesmøde  

18. april kl. 18.30 Bestyrelsesmøde  

8. maj kl. 18.30 Bestyrelsesmøde  

12. juni kl. 18.30 Bestyrelsesmøde 

14. august kl. 18.30 Bestyrelsesmøde 

11. september kl. 18.30 Bestyrelsesmøde 

9. oktober kl. 18.30 Bestyrelsesmøde 

13. november kl. 18.30 Bestyrelsesmøde 

11. december kl. 18.30 Bestyrelsesmøde 

Billede fra Forum Horsens Cup 2016 

 


