
 

 

 

Synlighed 
 
 
Formål: 
Hørsholm Svømmeforening ønsker at skabe større synlighed blandt foreningens medlemmer, 
forældre, trænere, medarbejdere, sponsorer og samarbejdspartnere gennem forskellige tiltag, der 
kan ses, læses og høres. 
Vi ønsker at skabe sammenhæng med de mange processer og aktiviteter, vi har i foreningen, og 
gøre dem synlige – en synlighed, der er nærværende og til enhver tid forståelig og brugbar. 
 
Mål 
Der skal udarbejdes en strategi for synligheden (ikke i rækkefølge): 
1. Bestyrelsesarbejdet  
2. Udvalgsstruktur 
3. Organisation – svømmeskolen, k-afdelingen 
4. Ugebladet m.m. – PR  
5. Samarbejdspartnere – kommune, svømmehal, DGI, DSU 
6. Politikker – svømmeskole, K-afdelingen 
 
Midler 
Ad 1 Folder (hvem er vi? Mission, vision, strategi, værdier). Fysisk tilstedeværelse i K-afdelingen 

og svømmeskolen – hvem, hvor og hvornår. Referater fra bestyrelsesmøder? 
Ansvarlig: Bestyrelsen 

 
Ad 2 Udvalgsstruktur – opgaver og ansvar beskrives og lægges på hjemmeside 

Ansvarlig: Bestyrelsen 
 
Ad 3 Organisation – svømmeskolen 

 Ledelse/administration – nyhedsbreve (4 gange om året), løbende orientering, fysisk 
tilstedeværelse, udvikling af svømmere, events, månedens svømmer, 
arrangementer, hjemmeside (mod svømmeskolen), velkomstfolder 

 Trænere – opstartsmøder med forældre, information til forældre, aktiviteter 
Ansvarlig: Svømmeskoleudvalget 
 
Organisation – K-afdelingen 

 Ledelse – nyhedsbreve, forældremøder, stævner, udvikling af svømmere, k-
svømmere på besøg i svømmeskolen og hjælpe til ved arrangementer i 
svømmeskolen, velkomstfolder, velkomstmøde 

 Trænere – løbende information til forældre, forældremøder, aktiviteter med 
svømmere, stævner 

 Frivillige – sikre forældre modtages godt i k-afd og der forventningsafstemmes med 
forældrene så de ved der forventes en frivillig indsats fra deres side. 

Ansvarlig: Chef for K-afdelingen 



 

 

 
Ad 4 Ugebladet m.m. – PR 

 Dækning af events i svømmeskolen og K-afdelingen, pressemeddelelser, nyheder 
Ansvarlig: PR udvalget 

 
Ad 5  Samarbejdspartnere – kommune, svømmehal, DGI, DSU, sponsorer 

 Synlig og proaktiv 
Ansvarlig: Bestyrelsen 

 
Ad 6 Politikker – Svømmeskolen 

 Holdtræning 

 Svømmeudvikling 
Ansvarlig: Svømmeskoleudvalget 
 
Politikker – K-afdelingen 

 Stævnedeltagelse 

 Dækning ifm stævner 

 Holdtræning 
Ansvarlig: Chef for K-afdelingen 

 
 
 
 
 


