
 
 

 

Velkommen til Hørsholm Svømmeforenings generalforsamling den 20. september 2016. 

 

 

Valg til bestyrelsen 

 

Hørsholm Svømmeforening afholdte ordinær generalforsamling den 15. sep. 2015, og den nye 

bestyrelse konstituerede sig umiddelbart herefter:  

 

Formand   Joachim Brøns 

Næstformand Mikael Borg  

Kasserer  Jan Hove 

Sekretær   Terkel Olsen 

Medlem  Annette Hviid Larsen 

Medlem   Lars Hoff 

Medlem  Christina Egholm 

 

I efteråret valgte Joachim Brøns af private årsager at trække sig fra bestyrelsesarbejdet, og 

Mikael Borg overtog formandsposten med Christina Egholm som ny næstformand. 

 

En bestyrelse med mange nye ansigter gik i gang med at kigge på de samlede opgaver, der 

ligger i en svømmeklub – både i konkurrenceafdelingen som svømmeskolen. Det har udmøntet 

sig i et årshjul for hele klubben, som nu danner grundlag for det arbejde, der foregår på 

kanten i Hørsholm Svømmeforening. Interesserede kan finde klubbens årshjul på vores 

hjemmeside. 

 

For at sikre opgaverne i klubben bliver løst er der nedsat forskellige udvalg, der understøtter 

de årlige aktiviteter. Vi er ikke helt i mål med at få udarbejdet en konceptbeskrivelse for hvert 

udvalg, men i løbet af denne sæson håber vi på at nå i land med alle udvalg. Udvalg og deres 

medlemmer fremgår af Hørsholm Svømmeforenings hjemmeside. Vi kan altid bruge flere 

kræfter i disse udvalg, så meld dig gerne under fanerne hos en fra bestyrelsen.  

 

 

Svømmeskolen 

 

Organisation 

Susanne Kaave valgte at sige sin stilling op som administrativ medarbejder og leder af 

svømmeskolen. Vi takker Susanne mange gange for det store arbejde, hun har udført for 

klubben.  

 

Det betød samtidig, at bestyrelsen gik i tænkeboks – hvordan skulle den nye struktur se ud i 

administrationen? 

 

Vi valgte at dele stillingen op i to – en administrativ medarbejder og en svømmeskoleleder. 

Den 1. marts 2016 ansatte vi Elisabeth Kongsbak som administrativ medarbejder, og samtidig 

overtog Rebecca Ilsøe stillingen som ansvarlig for svømmeskolen. Rebecca valgte imidlertid at 

sige sit job op i Hørsholm Svømmeforening for at kunne hellige sig sit fuldtidsjob som 

skolelærer. Tak til Rebecca for hendes store arbejde med svømmeskolen. 



 

Bestyrelsen gik derfor i gang med at rekruttere en ny svømmeskoleleder. Den 1. august 2016 

blev Remi Johannesen ansat som svømmeskoleleder. Remi kommer fra en lignende stilling i 

Esbjerg. 

 

Både Elisabeth og Remi er kommet godt i gang med deres arbejde og har allerede nu hver sat 

deres præg på svømmeskolen. 

 

Hold 

Remi er i gang med mange, nye og spændende tiltag – eks. et intensivt crawlhold på 12 uger, 

der har givet mange positive tilbagemeldinger. 

 

Der er ventelister på nogle hold, hvilket bestyrelsen skal beklage. Det skyldes den vandtid, vi 

får tildelt fra svømmehallens side. 

 

Aqua Camp i første uge af sommerferien var en stor succes, så det håber vi at kunne gentage 

igen i år. 

 

Svømmeskolen lancerede i år lynkurser i svømning inden sommerferien, hvilket var en succes. 

Vi har fået mange gode og positive tilbagemeldinger fra forældre og børn. 

 

Trænerstaben i svømmeskolen er sammensat af mange erfarne gengangere samt nye trænere 

og hjælpetrænere. Alle trænere har været på kursus i år, så de er helt up to date. 

 

Bestyrelsen og svømmeskolelederen arbejder konstant på at få vandtid til nye hold, så vi ikke 

har lange ventelister, og børnene kan lære at svømme. 

 

Stævner og hyggedage 

Igen i år arbejder vi på at afholde svømmeskolestævne, og den traditionelle Lucia skal ingen 

snydes for. 

 

 

Konkurrenceafdelingen 

Bestyrelsen besluttede sig fra sæsonstart at opsige samarbejdet med Cheftræner Bas. Det 

betød, at trænerstaben i konkurrenceafdelingen skulle løfte i flok. I skal have stor tak for jeres 

opbakning og den tålmodighed, I har udvist i en meget svær periode. I stod sammen og 

knoklede med de talentfulde svømmere, vi har. 

 

Samtidig valgte mange af vores ældste svømmere at stoppe som konkurrencesvømmere. Det 

har betydet, at vores konkurrenceafdeling blev væsentligt mindre. 

 

Bestyrelsen gik igen i tænkeboks – skulle vi ansætte en ny cheftræner, eller skulle vi ansætte 

en sportschef? Efter mange og lange drøftelser, blev vi enige om ansætte Mads Rasmussen 

som Sportschef for konkurrenceafdelingen. Mads tiltrådte 1. januar 2016. 

 

Mads har brugt meget tid på at tænke ny struktur for konkurrenceafdelingen, og i maj måned 

kunne Mads orientere hele konkurrenceafdelingen om de nye idéer og planer for den 

kommende sæson. 

 

Sæsonen er nu startet med den nye struktur, og det tegner godt. Selvom vi har mistet nogle 

af vores svømmere fra sæsonstart, har vi stadig en stor og ung flok af talentfulde svømmere. 

 

Fokus for den kommende sæson er teknik, teknik, teknik – og Mads arbejder tæt sammen med 

de ansvarlige trænere på at få løftet det tekniske niveau i vores konkurrenceafdeling og gøre 

vores svømmere endnu bedre. Det er ikke noget, der sker fra den ene dag til anden, men alle 



er godt i gang med at implementere planen. Det betyder også, at vi for den kommende sæson 

har droslet ned på stævnedeltagelse – men til gengæld er de programsatte stævner nøje 

udvalgt. 

 

Mads og bestyrelsen arbejder stadig på at skaffe assisterende trænere til holdene. Det er ikke 

nogen nem opgave, men vi giver ikke op! 

 

For at drive en konkurrenceafdeling skal vi bruge mange frivillige kræfter. Bestyrelsen har 

udarbejdet et nyt pointsystem, der er lanceret og er tilgængelig på vores hjemmeside. 

Bestyrelsen vil halvårligt følge op på pointsystemet, så vi løfter i flok. 

 

 

Samarbejdspartnere 

 

Stor tak til svømmehallen og personalet for et fantastisk samarbejde i den forgangne sæson. 

Både Erik og Svend Erik har valgt at gå på pension. I har været til stor hjælp for 

Svømmeforeningen – tak for det. Vi glæder os meget til det fremtidige samarbejde med den 

nye ledelse på Hørsholm Stadion. 

 

Vi takker alle vores sponsorer for det store bidrag, I har givet til Hørsholm Svømmeforening. 

Især har vi i år nydt godt af sponsorpenge fra både Spar Nord, Nykredit og 

Svømmespecialisten. Det er meget værdsat. 

 

 

Generelt 

 

Medlemstal 

I skrivende stund har vi 1440 medlemmer – nogenlunde samme niveau som sidste sæson.  

 

Nye hygiejneregner 

Der er strammet op omkring hygiejnen i hallen. I hallen er de nye hygiejneregler sat op, og vi 

opfordrer alle til at følge disse regler.  

 

Den store svømmedag 

Vi har igen i år tilmeldt Hørsholm Svømmeforening til ”Den store svømmedag” søndag den 2. 

oktober 2016, hvor alle kan komme gratis i Hørsholm Svømmehal og svømme i en god sags 

tjeneste - Børnehjertefonden. Sidste år blev vi nr. 3 på landsplan med flest svømmede 

kilometer. Det skulle vi gerne gentage, og vi vil derfor opfordre til at møde op og svømme for 

den gode sag.  

 

 

Fremtid 

Den store ombygning i Hørsholm Skøjtehal har ikke gået ubemærket hen for Hørsholm 

Svømmehal, hvor indgangspartiet har været lidt mere trangt. Byggeriet skrider frem, og vi ser 

frem til, at det nye indgangsparti bliver åbnet. 

 

I svømmeforeningen arbejder vi på at få svømmehallen og klubbens lokaler op i en anden liga, 

så det matcher det nye set-up på stadion. Vi har derfor i en periode arbejdet med et nyt 

forslag til klublokale i samarbejde med en arkitekt, og dette forslag er nu sendt til kommunen. 

Vi venter i spænding på, om vi bliver en del af de nye økonomiske overvejelser for udbygning 

af svømmehallens faciliteter, som i den grad trænger til en kærlig hånd. 

 

Efter et års erfaring og læring håber bestyrelsen nu at kunne starte den nye sæson med at få 

kigget på de mere langsigtede strategier for Hørsholm Svømmeforening. Et arbejde, der går i 

gang i løbet af efteråret.  



 

Vi glæder os til at tage fat på en ny sæson og takker alle for jeres bidrag til klubbens eksistens 

– trænere, ledere, forældre, medarbejdere og ikke mindst jer svømmere. 

 

På bestyrelsens vegne, 

Formand Mikael Borg  


