Kvalitet, rummelighed
og engagement
Onsdag den 27. januar 2016
Kære medlemmer og forældre i Horsens Svømmeklub.
Vi håber, at i alle er kommet godt i gang med den nye sæson.
I bestyrelsen har vi den seneste tid arbejdet hårdt på at få en ny og mere moderne
organisationsplan på plads - og den er netop sat i søen.
Baggrunden for omorganiseringen er, at tilpasse Horsens Svømmeklub til ”den nye tid”, med
hensyntagen til ’Strategiplan 2015-2018’ og hvor vi i højere grad har fokus på de personlige og
økonomiske ressourcer vi har til rådighed.
Klubben består overordnet set af 2 afdelinger (Konkurrence og Undervisning), som hidtil har kørt
sideløbende. Vi vil med de nye tiltag, skabe en rød tråd gennem hele klubben og sikre ens kvalitet
på alle niveauer.
Samtidig forbereder vi organiseringen således vi bedre kan understøtte vores udspringsafdeling,
samt oprette en ny og fokuseret motionsafdeling.
Praktisk, sker det ved at cheftræner Jan Løth Andersen pr. 1. februar bliver ny klubchef, kun
underlagt bestyrelsen. Jan har de seneste 2 ½ år været cheftræner i K-afdelingen og har i den tid
vist, at store ambitioner kan skabe store resultater. Konkurrence-svømmerne præsterer bedre end
nogen sinde og Jan brænder for Horsens Svømmeklub. Som han sagde ved ansættelsen i 2013:
”….og så er det nu mere realistisk for mig, at nå målet om at stå på kanten med svømmere til OL.”
Det er med gensidig tillid og respekt, vi indsætter Jan, der med sin lange træner- og tidligere
ledelseserfaring, bliver overordnet klubchef for Horsens Svømmeklub.
Jan fortsætter naturligvis som HS1-træner og den nye struktur vil ikke få yderligere indflydelse på
Konkurrence-afdelingens trænersammensætning.
Som klubchef vil Jan få overdraget en del af bestyrelsens operationelle opgaver og har dermed det
fulde daglige driftsansvar for både konkurrence- og undervisningsafdelingen samt de øvrige
administrative funktioner i klubben.
Ændringen gør, at Ulla Pontoppidan d. 25. januar 2016 stoppede som sportschef i Horsens
Svømmeklub. De mange opgaver Ulla har haft, bliver derfor fordelt på Jan Løth og Niels
Liboriussen. Niels fungerer i dag som træner for HS2, men er også allerede involveret i
undervisningsafdelingen, hvor han bl.a. er ansvarlig for vores skolesvømning.
Undervisningsafdelingen vil i en periode få allokeret en aktiv backup-hjælp fra bestyrelsen.
Den nye organisering og vores skærpede fokus gør også, at vi må sige farvel til en lille håndfuld
instruktører og hjælpeinstruktører i Undervisningsafdelingen. De berørte har fået besked. Alle er
naturligvis velkommen til søge instruktør- og hjælperjob igen.
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Kvalitet, rummelighed
og engagement
Sammensætningen af K-udvalget, som består af engagerede forældre samt træner- og
bestyrelses-repræsentanter, bliver ikke berørt.
Som i kan se, sker de største ændringer i Undervisnings-afdelingen. Bestyrelsens projektgruppe
har dog været scenariet igennem flere gange og vi håber og tror på, at implementeringen af den
nye struktur, kan ske uden de store gener for vores medlemmer.
Har du spørgsmål vedrørende omstruktureringen, er du naturligvis velkommen til at skrive til
bestyrelsen på: bestyrelsen@swimhorsens.dk - mærket med Struktur i emnefeltet.
Spørgsmål vedr. den daglige gang i klubben, hold, tilmelding o.lign., mailes fortsat til
kontor@swimhorsens.dk
Til sidst vil vi opfordre jer til løbende at tjekke vores hjemmeside www.swimhorsens.dk for
nyheder. Under menupunktet Om klubben til venstre, finder du også Klubbens organisation. Den
side vil blive opdateret med skrivelser, informationer og organisationsplan.
Vi glæder os til en ny og spændende periode i Horsens Svømmeklub og håber alle er med til at
støtte op, om et fortsat godt samarbejde.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Horsens Svømmeklub
bestyrelsen@swimhorsens.dk
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