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I det forgangene år, har det administrative fyldt en hel del. – Vi måtte skrotte Clumeo.dk, da det viste sig, at 

platformen ikke var færdigudviklet og den kunne ikke håndterer alle vores medlemmer. Bestyrelsen valgte 

derfor en solid partner på området, - et system der ligeledes bruges af Svendborg gymnastikforening samt 

Skårup Idrætsforening. Administrationssystemet hedder ”Conventus” og har mere end 2 million brugere. 

Det har været et stort arbejde at skifte administrationssystem samt få det integreret i vores nye 

hjemmeside, - så det var muligt at tilmelde hold fra den nye sæson ’17. 

Vores medlemstal, er faldet til 597 medlemmer i år 2017, mod 620 medlemmer året før – og må siges at 

være nåde sluppet – taget udskiftning af administrationssystemet i betragtning. Det nye system giver godt 

overblik på holdene, og det er nemt at indberette medlemstallene til CFR. 

Vi har ligeledes tilkøbt økonomidelen, i Conventus, som dermed skulle gøre regnskabsdelen nemmere på 

sigt. 

I år kommer vi ud med et overskud på i alt kr. 47.331, - mod et lille underskud i år 2016 på i alt kr. 17.776,-. 

– Det er hovedsagligt lønningerne i k-afdelingen som har reddet overskuddet, da de har ligget noget under 

budget pga. sygdom mv.. 

Samlet er økonomien i sponsorafdelingen faldet fra året før. Sponsorstævnet har ikke givet det samme som 

året før, - og bør kunne løftes i de kommende år. Der er også stadig ledige sponsorplader på tavlen i 

forhallen, som sidste år fik en konkurrent via Dykkerklubben. 

Vi må ikke tro at sponsorerne kommer af sig selv, og har derfor styrket sponsorudvalget med nye 

medlemmer. Deres opgave er at holde på vores faste sponsorer; hhv. tavlesponsorer samt tøjsponsorerne, 

som gør det muligt, at svømmerne er flot klædt på - til alle stævner og andre arrangementer i SSK regi. 

I motionsafdelingen har vi en lille gruppe motionister svømmende om mandagen. – Vandtiden udnyttes af 

voksenhold, som får svømmeundervisning på forskellige niveauer. – Vores flygtningehold kunne ikke 

forsætte da Fritidspuljen, i Dansk Flygtningehjælp, løb tør for penge, og ingen af disse flygtninge kunne selv 

betale kontingentet. 

I konkurrenceafdelingen har man været ramt af trænerudskiftninger pga. langtidssygdom, - men der er nu 

fundet en holdbar løsning – som skal videreudvikles på. 

Der skal forsat arbejdes med trænerudvikling, talentudvikling og eliteudvikling i samarbejde med 

kommunen jf. Team Danmark aftalen. 

I forbindelse med EM i svømning ’17 arrangerede SSK en heldagstur til Royal Arena, hvor der bl.a. var 

mulighed for at se de danske svømmeatleter backstage. 

K-afdelingen har ligeledes arrangeret en træningslejr til Polen i marts ’18, - som optakt til foråret vigtige 

stævner mv.. 

I aktivitetsudvalget har der traditionen tro, - været afviklet sommerafslutning for k-afdelingen i Krøyers 

Have samt juleafslutning for svømmeskolen, hvor den gamle svømmehal, blev forvandlet til, et juleeventyr, 

og juletræssang samt uddeling af slikposer. 

SSK deltog ligeledes i sidste års ”Sports Festival” og forventer at deltage fremover – mod år 2021, som 

kulminerer med Landsstævnet.  
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Vi har ikke deltaget, i det afsluttende år - for Tweens projektet, pga. manglende ressourcer og andet 

aktivitet. – MEN, det er stadig vigtigt, - at vi kan fastholde medlemmerne i alderen 8 – 12 år! 

Mister vi de unge, bliver det svært at rekrutterer ny (gode) svømmeinstruktører, skabe fødekæde til 

konkurrence-afdelingen mv. og dannelse af ambassadører for de yngste svømmere. Det har været en 

løftestang at have medvirket i projektet, og tror det har medvirket, til fastholdelsen af medlemmerne 

gennem året. 

Vi har forsat samarbejdet med Vestre Skoles SFO, dog kun med 1 hold i foråret ’18. – Herefter skal sæsonen 

evalueres og det skal aftales om SFO svømningen kan forsætte efter sommeren ’18. 

I den kommende sæson år 2018/19 skal vi også fokuserer på ansøgning af vandtid, og dermed optimere det 

vand vi får tildelt. 

Vores fundament ligger i svømmeskolen, hvor hovedparten af medlemmerne er placeret. Desværre er det 

også den afdeling, i SSK, - hvor de færreste forældre, er repræsenteret. 

Det skal der ændres på, gennem klubudvikling! – Vi har startet et klubudviklingsforløb via SportsHouse, der 

finansieres gennem Svendborg Kommune, Eliterådet. 

SSK er stadig repræsenteret i Eliterådet, som består af repræsentanter fra Svendborg Kommune, Team 

Danmark, Ungdomsuddannelserne, Sportsklasserne, Sportsforeningerne samt Byrådets repræsentant. 

Eliterådet fastholder samarbejdsaftalen mellem Svendborg Kommune og Team Danmark, hvor bl.a. 

svømning er én af de prioriterede sportsgrene. SSK er indskrevet i Team Danmark aftalen som udløber 

ultimo år 2018. 

SSK er stadig medlem af Svendborg Sportsakademi, som forsat er en ny forening i Svendborg – der primært 

er en overbygning af det talentarbejde, som arbejdes med i klubberne samt hele kommunen. SSK har dog 

endnu ikke formået at levere atleter til akademiet, men har mulighed for at deltage i akademiets 

netværksmøder mv.. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Foreningsarbejde er ofte ildsjælenes plads, - og har man evnerne er man også forpligtet. – Jo flere forældre 

der deles, om den uundværlige samfundsopgave – jo sjovere bliver fællesskabet. 

Vi er glade for det arbejde som I har bidraget med, gennem hele året, - både i udvalgene samt bestyrelsen – 

og vil gerne sige STOR tak. - Også en tak til vores revisorer, som har tjekket regnskabet igennem. 

 – Og ikke mindst, en tak til vores dirigent. – Jeg er sikker på, at du vil styre - os gennem vedtægtens 

ordinære generalforsamling, som du gjorde det i år 2017. 

Tak for året der er gået – og ønsker alle en god generalforsamling. 

Med venlig hilsen 

Formanden i SSK, 

Carsten Kallesøe 

 


