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Bestyrelsens arbejde
På generalforsamling i september sidste år blev der valgt en bestyrelse, der efterfølgende
konstituerede sig med Søren Kobbernagel som formand, Anette Hviid Larsen som næstformand,
Jan Hove som kasserer, Christina Egholm som sekretær samt Terkel Olsen, Michael Kaave og Jens
Christian Britze som bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen mødes som hovedregel en gang om måneden på strukturerede møder. Herudover er
en der en del emner, der tages op på mail.
Vores strategi arbejde, som blev omtalt sidste år, er ikke glemt, og vi har løbende gennem
sæsonen haft dem oppe til debat i bestyrelsen og har afholdt møder med vores faste stab,
Elisabeth, Marie, Jacob og Lars for at sikre, at vi følger strategierne. Selvom vi ikke har dem
fremme hver dag, så mener vi, at vi er på rette vej. Vi oplever, vores tiltag passer godt med vores
strategier. Vores ambition er, at de i den kommende sæson bliver revideret og tilpasset.
I HS har vi udvalg - vores ambition er, at mest muligt arbejde skal lægges i udvalgene. Den
bestyrelsesansvarlige fra udvalget afrapporterer fra udvalgets arbejde og sikrer, at der er
fremdrift. Såfremt der er behov for et ændret mandat, tages det op i bestyrelsen for en
beslutning.
En vigtig opgave for vores bestyrelse at sikre at vi altid har frivillige til alle poster, og sikre aft vi kan
fastholde kontinuitet i bestyrelse og udvalg.
Vi kan som bestyrelse godt mærke, at vi har fået en god stab af trænere, og ikke mindst
ansættelsen af først Lars og derefter Marie har flyttet en stor byrde.
Medlemsundersøgelse: Som nogle af jer nok har bemærket, så gennemførte vi lige før
sæsonafslutningen en medlemsundersøgelse. Det er et koncept, der er udviklet og styres gennem
Dansk Svømmeunion. Det er således en undersøgelse, som alle svømmeklubber i DK kan benytte
sig af – i alt 13 klubber har købt sig til tilbuddet. Det betyder, at vi kan benchmarke os ift til de
andre klubber. Vi er nu i gang med at tolke resultaterne og igangsætte initiativer for at forbedre
vores score. Vi må desværre konstatere, at vi ligger i den tunge ende af spektret – til gengæld har
vi fået rigtigt meget at arbejde videre med. Vort primære fokus kommer til at ligge i
svømmeskolen, hvor vi skal arbejde med engagement og kompetencer.
Udvalgenes arbejde

Stævneudvalget arbejder med alt det praktiske omkring deltagelsen i stævner og officialkurser.
Herunder koordination af officials, tilmeldinger, bookning af overnatning ved udenbys stævner,
forplejning etc. I tilknytning til stævneudvalgets arbejde har bestyrelsen i sæsonen haft særligt
fokus på frivillighedsarbejdet i svømmeklubben.
Bestyrelsen har ønsket, at frivillighedsarbejdet i større grad skal være baseret – ja på netop
frivillighed – og har ønsket, at etablere et andet koncept end det kendte pointsystem, der har
været administrativt tungt. I den nye sæson er pointsystemet derfor sat på pause, mens vi
afprøver bedre varsel af tidspunkterne for forældreinvolvering. Mere transparens om behovet for
forældreinvolvering for en svømmeforening fører forhåbentlig til, at alle forældre i
konkurrenceafdelingen mere automatisk tager en tjans, når det er nødvendigt, og at vi ikke står i
en situation, hvor vi mangler officials eller andre frivillige. Vi ser også på, at opgaver ikke alene skal
håndteres i k-afdelingen, men at hele svømmeforeningen har behov for frivillige.
Hørsholm Cup 2019 i maj var en stor succes med 300 deltagere. Tilbagemeldingerne fra stævnet
har været positive – et velarrangeret stævne med gode faciliteter og plads til alle.
En stor tak til alle sponsorerer, frivillige, dommere og svømmere for et vellykket stævne.
Udvalget bag Hørsholm Cup har i samarbejde med K-afdelingen besluttet sig for et nyt set-up til
denne sæsons Hørsholm Cup. Vi forsøger at afholde et lille Hørsholm Cup stævne i oktober for de
mindste svømmere og et stort Hørsholm Cup i maj 2020 for årgangs-, junior- og seniorsvømmere.
Set-up for det store Hørsholm Cup vil blive med indledende heats og et finaleafsnit – altså vi vil
forsøge at læne os opad det nationale mesterskabs set-up for at give svømmerne mere erfaring i
at svømme til mesterskabsstævner.
Hørsholm Cup er vigtig for Hørsholm Svømmeforening både økonomisk og sportsligt, og der ligger
mange kræfter og timer bag planlægningen af stævnet. Bestyrelsen skal derfor igen i år opfordre
frivillige forældre til at bakke op omkring stævnet og give en hånd med…..så sæt kryds i
kalenderen den 15.-17. maj 2020, hvor vi har brug for mange frivillige hænder, for at vi igen i
denne sæson kan lykkes med at få et godt stævne stablet på benene.
Eventudvalg er tovholder for 2 årlige arrangementer – Lucia fest for Svømmeskolen og
klubmesterskabsfesten for K-afdelingen.
Lucia festen er et tilløbsstykke for svømmeskolen – og igen i år med stor opbakning af forældre og
børn. En dejlig dag med masser af fri svømning i hallen, slikposer og hygge og til slut Lucia-optog i
hallen. En tradition, vi holder fast i.
Tøjudvalg, her er det måske ikke korrekt at snakke om et udvalg. Opgaven er varetaget af Lene
Fabricius - stor tak til dig for det store – og til tider utaknemmelige – arbejde du udfører. Lene
styrer med fast hånd vores tøjleverancer til K-afd. og svømmeskole. En stor opgave som vi har dyb
respekt for. Husk altid at det er frivillige, der håndterer disse opgaver.

Sponsorudvalg har i år fungeret væsentlig bedre end de tidligere år, og som I kan se på
svømmerne t-shirts, så er der nu sponsorer på.
Vi har fortsat det gode samarbejde med Fit og Sund, JHM VVS og Dalgaard Supermarked, og vi har
etableret nye samarbejder bl.a. med HOME og Kozy Kitchen. Derudover har vi i flere år haft et
godt samarbejde med Spar Nord Bank omkring Hørsholm Cup.
I forhold til svømmeskolebogen har vi fået Sydbank ind som sponsor. Så vi ser fra mange sider at
der er opbakning til foreningen.
Det er en vigtig opgave for HS - både i forhold til at sikre økonomien men også ift. at øge
synligheden.
Det nye samarbejde med HOME har potentiale for at bidrage væsentligt - det kræver blot, at I
sælger/køber lidt bolig – så husk at melde adresseændring.
Svømmeskolen
Svømmeskolen er den absolut største del af foreningen og vores kerneopgave. Vi afsluttede
sæsonen med ca. 1350 medlemmer i alle aldre. Vi har i år haft det første år med det nye
svømmeskolekoncept – et struktureret forløb udviklet af DGI. Generelt er det vores opfattelse, at
det er blevet taget godt imod. For børnene har det været fint at tage de indlagte prøver og fået
mærker til at sætte i bogen. Vi har stort fokus på konceptet, og det har også været en del af
opstartsmødet for den kommende sæson med svømmeskoletrænerne.
Som bestyrelse kan vi mærke, at vi har Marie til at styre svømmeskolen. Det har været en stor
lettelse for os. Marie har arbejdet meget med at flytte medlemmer til passende hold og optimere
vores forbrug af den vandtid, vi har. Der er ingen tvivl om, at vi er tæt på at nå vores
kapacitetsgrænse. Det er dejligt, at der er mange, der har lyst til at dyrke svømning, og ærgerligt at
det er fysiske forhold, der sætter grænser for, hvilke aktiviteter vi kan tilbyde.
Som altid er vores tilbud brede. Vi har fortsat fokus på ”den hele svømmeforening”, hvor vi skal
have tilbud til alle målgrupper. F.eks. fra det nye tilbud ”børn med særlige behov”, ”Voksen
begynder/vandskræk” til de meget populære Tweens/teens hold.
Tweens/teens er det første hold hvor vi har forsøgt os med sociale arrangementer såsom pizza
aftener. Dette tiltag har været meget populært, og vi kan se fra medlemsundersøgelsen, at sociale
tiltag er noget, som forældrene lægger vægt på.
På holdene f.eks. Blæksprutter har vi prioriteret at have 2 hjælpetrænere sammen med træneren.
Dette har givet en anden ro på holdene. Vores erfaring viser, at det ikke er antallet af børn på
holdene, der er en udfordring – men antallet af børn pr. træner.
For at imødekomme vores kapacitetsproblemer har vi nu også oprettet hold for små børn søndag
eftermiddag - vi må sno os for at finde pladsen.
Vores Open Water hold har været pænt besøgt, og vi havde et hold svømmere og trænere til

Christiansborg Rundt i weekenden. Vi vil fortsat holde fokus på de aktiviteter, vi kan afholde
udenfor hallen. Vi kunne sige ”Den hele svømmeforening – hele året”.
Konkurrenceafdelingen
Konkurrenceafdelingen er i høj grad håndteret af Lars med koordinering op mod bestyrelsen.
Resultatmæssigt har det været den bedste sæson nogensinde i HS. Der er på facebook og i
Ugebladet blevet skrevet en del om de fine resultater. Vi vil derfor ikke gennemgå dem her, men
nøjes med at konstatere, at de er på et helt andet niveau, end vi hidtil har set. Nogle resultater er
opnået af svømmere, der er flyttet til os fra andre klubber. Disse svømmere trækker niveauet op i
den daglige træning og sikrer, at hele holdet præsterer. Vores resultater er på nationalt, nordisk
og også europæisk plan.
Træningen for første holdet foregår også i det kommende år også i Fit og Sund i Hørsholm, og
samarbejdet med sportsfysioterapeuten fortsætter også.
Det store fokus på proces fremfor resultater har været med til at fastholde og udvikle svømmere.
Vi oplever også, at nytænkning og åbenhed kan tiltrække dygtige svømmere, som søger inspiration
og motivation i en anden skæring end den, de oplever i mange andre klubber.
Som bestyrelse oplever vi en høj grad af modenhed hos svømmerne, og det er en fornøjelse at
opleve den tydelige fremgang.
K-afdelingen er på cirka 80 medlemmer, og i fortsat udvikling.
Vi har gennem de seneste år opnået en høj grad af stabilitet i trænerteamet, hvor det kun har
været nødvendigt at tilføje et nyt ansigt hen over ferien (Malte Karklinat). Vi har således en god
trænergruppe, der er sammensat af trænere fra andre miljøer og trænere, der har trådt deres
barnesko i HS.
Økonomi
Økonomi: Man kan ikke sige forening uden samtidig at tale om økonomien. Det er vigtigt for os, at
vi har en sund økonomi i foreningen. Vi skal til hver en tid kunne svare enhver sit. Vi ønsker ikke at
være en opsparingsforening, men vi ønsker at bruge vores indtægter bedst muligt.
Det gør vi ved at have en stram styring af vores økonomi. Vi har gennemgang af forbrug ift.
forventet forbrug på hvert bestyrelsesmøde, og ikke mindst Elisabeth og Jan gør et stort arbejde i
hele tiden at være på forkant.
Om lidt vil vores kasserer fremlægge et regnskab, der viser et fornuftigt overskud omkring 100 tkr.
Vi har haft rigtig god aktivitet, og det udmønter sig i regnskabet. Vi forventer, at det pæne
overskud – for en del – vil kunne bruges til særlige aktiviteter, mens resten går til konsolidering.
Samarbejde med andre interessenter

Samarbejde med andre interessenter: Vi har naturligvis et tæt samarbejde med hallen. Vi kan
godt mærke, at hallens personale også er presset af forskellige tiltag fra kommunen. Vi gør vores
yderste for at hjælpe og sikre de gode forhold, vi har.
Vi skal aldrig tage vores forhold for givet men medvirke til at udbygge dem. Det kræver, at vi altid
sørger for at være ansvarlige og f.eks. rydde op efter os.
Vi har i årets løb sørget for, at der er kommet gode knager op og mulighed for at holde orden. Så
kære forældre og svømmere, sørg for at hjælpe til, hold døren lukket og svømmeposen hængt op.
Hjælp med at holde rent, og husk at tale om, hvor vigtigt det er, at man er ordentligt afvasket
inden adgang til bassinet.
Vi er som altid repræsenteret i Idrætsrådet, og vi har haft møder med andre klubber og politikere i
byen. Ikke mindst samarbejdet med Team Hørsholm forventer vi os et resultat fra - vores gode
resultater i bassinet må føre til et øget fokus.
Vi har deltaget i Dansk Svømmeunions generalforsamling. Der var naturligt nok en del debat om
Nationalt træningscenter. Historierne har været mange om træningsmetoder, vægtfokus og
lignende - de ligger noget bagud i tiden – og det er ikke vores opfattelse, at vi ser det i HS i disse
år. Vi har som mange andre svømmeforeninger og elitesportsklubber ikke altid været gode nok til
at håndtere disse udfordringer korrekt. Vores opfattelse er, at vi har en ansvarlig tilgang til
emnerne. For os er det vigtigt, at det bliver løftet, hvis I oplever, at svømmere har udfordringer ift.
træningsmængde, metoder eller kost.
Til sidst vil jeg på bestyrelsens vegne gerne sige tak til alle de frivillige og medlemmer, der er med
til at gøre HS til den klub, vi er.
Jeg vil også gerne rette en særlig tak til Elisabeth - vores administrative medarbejder - der er med
til at holde hånden under os, når det går lidt vildt til.
Jeg vil gerne sige tak til mine bestyrelseskolleger, Marie, Lars og Jacob og resten af vores stab for
jeres engagement.
Tak til jer, der er mødt frem i dag
Med disse ord vil jeg gerne overgive bestyrelsens beretning til generalforsamlingens behandling.

