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Kære medlemmer og forældre.
Godt nytår – og velkommen til en ny sæson! Vi håber i er kommet godt ind i 2016 og glæder jer til nye
udfordringer og ny læring i Horsens Svømmeklub.
Som det kort blev nævnt i det seneste nummer af Nyhedsbrevet, så arbejder vi i bestyrelsen, på en ny
overordnet plan for organiseringen af Horsens Svømmeklub. Så her er blot en kort statusorientering.
Horsens Svømmeklub er en af de største sportsklubber i Horsens kommune, med hele 1.000 medlemmer
og rigtig mange aktiviteter, heriblandt skolesvømning. Det høje aktivitetsniveau, kræver både fastansatte
trænere, instruktører samt et stort antal engagerede forældre og frivillige hjælpere.
Når vi snakker klubdrift i bestyrelsen, sammenligner vi os efterhånden med en mindre virksomhed; med
ansatte, kunder, leverandører og et væld af produkter til salg. Det stiller konstant voksende krav til
klubben. Samtidig har vi en strategiplan for 2015 - 2018, som blev vedtaget i 2014, som vi fortsat skal ’leve
op til’. Heri nævnes blandt andet kvalitet, rummelighed og engagement, som vigtige værdier i klubben. Se
strategiplanen på hjemmesiden – Om klubben -> Strategi 2015-2018.
Vi har gennem længere tid haft fokus på bl.a. disse kerneelementer. Samtidig får vi flere og flere ’kunder’ i
butikken, dvs. medlemmer, hvilket er en rigtig positiv udvikling, i en ellers svær tid for klubber og
foreninger. Så klubben har fat i noget rigtigt - for vi vil da gerne være flere. Og beholde dem vi har!
Udvalget af produkter/hold og den gode kvalitet er en vigtig del af den proces.
Har vi de svømmehold, der efterspørges – og kan noget gøres bedre? Kvalitet kan altid finpudses.
Er vi de rette personer på de rette pladser og bruger vi folk, bl.a. de frivilliges engagenment fuldt ud?
Der er mange elementer, der er med til at skabe den perfekte klub for medlemmer og medarbejdere.
Vi er der ikke endnu, men er godt på vej! I undervisningesafdelingen lærerer flere og flere at svømme og
vovehalse udfordres i udspring. Motionisterne får et sundere liv og vores fantastiske konkurrencesvømmere tæller flere og flere og præsterer samtidig bedre og bedre! Og så bidrager vi til gode tiltag, som
blandt andet Horsens på vægten og Alle skal lære at svømme.
Alt i alt en god historie om både vækst og reslutater, som vi skal holde fast i ved løbende udvikling og
tilpasning.
For at sikre, at vores svømmeklub er i topform, arbejder bestyrelsen derfor med organiseringen og
strukturen i klubben – noget der kommer til at skabe positiv forandring. Som altid kan forandringer skabe
lidt røre i vandet, men vi ved, at omstruktureringen på sigt, vil skabe grundlag for en endnu bedre klub, til
gavn og glæde for alle i Horsens Svømmeklub.
Det skal for en ordens skyld nævnes, at alle hold og tilmeldinger forbliver uforandret i den nuværende
sæson. Planen forventes fremlagt i løbet af januar/februar 2016.
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Visionen for Horsens Svømmeklub, er at tilbyde bredden og eliten høj kvalitet i undervisning og træning i et attraktivt miljø.
Vi vil udvikle børn og unge til fremtidens talenter gennem oplevelser i vand der både bygger selvværd og social kompetence.
Kvalitet, rummelighed og engagement er vores værdier.

