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I det forgangene år, har klubudvikling fyldt en hel del. Vi har haft besøg af Henning Hansen fra SportsHouse 

som har styret forskellige workshops, hvor strategier, politikker samt udviklingsplaner har været på 

dagsordenen. Det har været en spændende proces og trukket mange veksler på de frivillige kræfter, både 

nye og gamle udvalgs-/bestyrelsesmedlemmer. Det har også været en stram tidsplan, - og måske lige for 

stram. Vi skal nu have justeret på materialet, således det kan bruges fremadrettet og forsat være med til, at 

udvikle klubben. 

Vi har fået godt styr på administrationssystemet ”Conventus”, og vores medlemmer – som er vokset til 653 

medlemmer i år 2018, mod 597 året før. Det hovedsagligt i svømmeskolen, i alderstrinnet 0 – 12 år og 

pigesiden som gør forskellen. 

Vi er også ved at have styr på økonomidelen, i Conventus – således indbetalingerne kommer korrekt ind på 

de forskellige kontonumre i afdelingerne. 

Det har dog ikke forhindret, at vi kommer ud med et underskud i år 2018, på i alt kr. 49.713,- mod et 

overskud i år 2017 på i alt kr. 47.331,-. 

 - Det er hovedsagligt mistede sponsorindtægter, øget kursusaktiviteter, nyanskaffelser samt træningslejr 

over budget – som generer underskuddet. 

I det kommende år, bør der arbejdes for flere sponsorkroner, - som har været faldende pga. manglende 

arbejdskraft i sponsorudvalget. De nyeste medlemmer i udvalget har ikke været til stede, og udvalget skal 

rekonstrueres. 

Sponsorerne kommer ikke af sig selv, og kan tydeligvis ses af regnskabet. Hvis de faste sponsorer er ”kørt 

trætte” må der findes nye 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 svømmeskolen har fokus været rettet på optimering af vandtid herunder afstemning af hold, synlighed 

ved opstart samt holdopfølgning. – Der er kommet god aktivitet i svømmeskoleudvalget jf. 

klubudviklingsforløbet, som nu har rige muligheder for at udvikle sig. – Fundamentet ligger i 

svømmeskolen, og opgaven er øget vandtid og flere hold. 

Vi samarbejder forsat med Vestre Skoles SFO, og har fordoblet antal svømmere og dermed trænerstaben i 

denne vintersæson ’19. – Herefter skal sæsonen evalueres og det forventes, at SFO svømningen kan 

forsætte efter sommeren ’19. 

I konkurrenceafdelingen har man igen været udfordret på trænersiden, da trænerteamet, udelukkende 

består af unge mennesker, som endnu ikke har påbegyndt en uddannelse, færdiggjort et studie eller 

oplevet den store verden. 

Det skal ikke ses, som noget negativt – da klubben gerne vil støtte de unge, og bidrage til deres 

kompetencer. Det er forhåbentlig værktøjer – de også kan bruge, senere i livet, samt gøre dem til gode 

samfundsborgere. 

K-afdelingen var på træningslejr i Polen, i marts ’18 – og planlægger en ny i denne sæson ’19/20. – Det er 

en vigtig del af træningen og sammenholdet i afdelingen. 
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SSK har forsat k-svømmere tilknyttet Talentcenteret, som er en del af Team Danmark aftalen mellem 

Kommunen og Team Danmark. – SSK er ligeledes medlem af Svendborg Sportsakademi, som kan bidrage 

med trænerudvikling, netværk mv.. Vi har pt ingen svømmere tilknyttet akademiet. 

I motionsafdelingen har vi ændret vandtid til onsdag aften, da træningstiden - om mandagen, blev ofret til 

triklubben. Vi dækker bassinet med voksenhold, som får svømmeundervisning på forskellige niveauer. – 

Holdene hedder; ”Lær crawl”, ”Stjerneholdet” samt ”Motion i vandet”. 

I aktivitetsudvalget har der traditionen tro, - været afholdt juleafslutning for svømmeskolen, hvor den 

gamle svømmehal blev forvandlet til, et juleeventyr og juletræssang samt Luciaoptog og ikke mindst 

uddeling af slikposer til børnene. 

Svendborg Sports Festival er smeltet sammen med kulturen og fået navneforandring til ”SPULT Festival 

2019”, der kommer til at løbe af staben, i foråret ’19 og forventer at deltage fremover – mod år 2021, som 

kulminerer med Landsstævnet. 

I haludvalget har man fået tildelt kr. 50.000 til nye siddepladser i svømmehallen, - og afventer pt. 

fondansøgninger, inden projektet kan igangsættes. – Haludvalget har ligeledes besluttet at gennemføre en 

udskiftning af svømmehallens nøglesystem – til elektronisk system.  – Der afventes status på det 

kommende brugermøde (11. marts ’19) – hvor man ligeledes skal fokuserer på ansøgning af vandtid. 

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

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 ”erfarne” dirigent. – Jeg er sikker på, at du vil styre - os gennem 

vedtægtens ordinære generalforsamling, som årene før. 

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

 

Med venlig hilsen 

Formanden i SSK, 

Carsten Kallesøe 

 


