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Generalforsamling 2020 
Formandens Beretning 
Horsens, den 25. februar 2020. 
 
Som en del af generalforsamlingen, vil jeg give et skriftligt tilbageblik på 2019. I år har jeg valgt at fokusere 
beretningen på vores medlemmer, undervisningsafdelingen, para-svømningen, konkurrenceafdelingen, de 
sportslige resultater og økonomien for året der gik. 
 

Vores medlemmer 

Vi afsluttede 2019 med 1.455 indrapporterede 
medlemmer i klubben. Medlemstallet er tæt på 
vores topkapacitet og mange børnehold nåede at 
blive udsolgt inden julen kom. Ventelister er fortsat 
voksende og der arbejdes løbende på at optimere 
mellem holdene for at skabe pladser til børn. 
 

Fantastisk undervisningsafdeling 

Undervisningsafdelingen afviklede i 2019 hele 7 
Aqua-camps for i alt 269 børn og havde desuden 
debut på vores nye tiltag Ungdoms Camp i 
efterårsferien hvor 8 unge deltog. 
 
Vi afholdte ligeledes vores årlige medaljestævne og 
julestævne, hvor især julestævnet igen var en 
succes. Der var fællesdans om juletræet hvor over 
100 børn og forældre var med i vores rekordstore 
rundkreds. 
 

Para-svømningen i fuld fart 

I marts 2019, afviklede vi for første gang, 
Regionsmesterskaber for Parasport Danmark, 
hvilket vi planlægger at gentage i 2020. Der var 
fantastisk opbakning fra klubbens side med både 
hjælpere og officials, hvilket gjort det til en kæmpe 
succes for alle deltagerne. 
 
Vores lille para-hold har i løbet af året vundet flere 
medaljer ved adskillige stævner. Det blev toppet af 
Frederik og Magnus der begge vandt guld i 
henholdsvis 50 fri og 50 ryg til 
Forbundsmesterskaberne. 
 

Skolesvømningen går godt 

Vi har haft øget aktivitet i skolesvømning, hvor vi 
igen i 2019 var værter for skole-OL. Her deltog hele 
19 stk. 4. og 5. klasser over to dage, hvoraf 6 klasser 
kvalificerede sig til finalerne i Århus. 
 
Vores eget skolestævne er efterhånden også en 
tradition i Horsens, og i år var stævnet igen en 
succes. Faktisk så stor en succes, at vi havde svært 
ved at afholde det på en dag som normalt. 

Konkurrenceafdelingen vinder mere 

Vi har haft fantastiske resultater i 
konkurrenceafdelingen, hvor en stærk trænerstab 
målrettet coacher vores bedste svømmere til bedre 
og bedre resultater. 
 
Jyske Mesterskaber bød på 8 medaljer til i alt 
svømmere. Ved de Danske Mesterskaber 
kvalificerede Horsens en hel gruppe svømmere, der 
høstede ikke mindre end 7 medaljer fordelt på 6 
svømmere. 
 
Til Danske Mesterskaber for Hold i Åben klasse 
etablerer vi en lille intern konkurrence og stiller to 
hold fra Horsens, der ud over DMH, samtidig 
konkurrerer mod hinanden om den bedste 
placering i indledende. Horsens vinder en SUVERÆN 
første og anden plads i de indledende runder, men 
stiller bevidst og af strategiske årsager ikke op i 
finalerne. 
 

Horsens er nu på B-landsholdet 

Vi melder os desuden på banen indenfor det 
Danske B-Landshold og får udtaget tre svømmere. 
Vi har desuden en svømmer der udtages til Åben 
Vand Udviklingslandsholdet. 
 
På Junior og årgangsholdene vandt vi desuden en 
række regionsmesterskaber og havde 4 svømmere 
kvalificeret til DM Årgang 2019, mod 1 svømmer i 
2018. Alt i alt et fantastisk år for Horsens 
Svømmeklub i sportens tegn. 
 

Konkurrence & Trivsel 

Ud over fokus på trivsel med vores nye 
trivselsgrupper (ikke at forveksle med udvalg), er 
både nye metoder og viden kommet til klubben. 
 
Vi har haft Kostforedrag, Konkurrenceforedrag med 
ungdomsforsker Søren Østergaard, Bio-mekanisk 
test og oplæg fra Jacob Iversen og flere andre 
aktiviteter. 
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Vores økonomi 

2019 viste et mindre men kontrolleret underskud. 
Vores overordnede økonomiske mål med året, var 
at nedjustere overskuddet i forhold til 2018 ud fra 
nedenstående plan. 
 
Vi ville hæve omkostningsbasen og således tilføre 
medlemmerne bedre kvalitet i form af uddannelse 
og flere instruktører på kanten. Underskuddet 
generes derfor udelukkende via planlagt stigning i 
lønomkostninger. Omkostningsbasen steg med 
2,5%. 
 
Aktivitetsniveauet har desuden været på højde med 
2018 og vores indtægter steg med 1,0%, hvilket 
primært skyldes succes og professionel afvikling af 
aktiviteter i undervisningsafdelingen. 
 
Årets resultat ender på -21.591 og vi lukker dermed 
ultimo egenkapitalen på 797.671. Vores interne 
krav til en sund egenkapital er fortsat opfyldt og 
klubbens gode likvide balance fastholdes. For at 

opbygge og forberede instruktørstyrken til 
åbningen af byens kommende 50m bassin, 
investeres der i 2020 og 2021 fortsat i trænere, 
hvorfor lønomkostningerne forventes at stige 
yderligere. 
 

 
Udvikling i klubbens egenkapital 2008-2019 

 

 
 

Konkurrencesvømmere til REMA 1000 CUP 


