
Formandens beretning år 2022 

 

Årsberetning 2022 – SSK Side 1 
 

Det forgangene år har igen været ramt af restriktioner alle vegne på baggrund af pandemien (Covid-19). – 

Vi er alle blevet ramt af forsamlingsforbud, nedlukninger og krav om antal i hallerne samt Coronapas mv. 

Det har givet store udfordringer med at få afviklet aktiviteterne, dog ikke uden aflysninger. – Da 

trænerlønninger afspejles i ovenstående samt træningslejren udskudt – er udgifterne mindre end 

budgetteret, og årsresultatet, ender dermed i stort overskud på kr. 74.490. 

Om covid-19 pandemien er overvundet således, at svømmeaktiviteterne fuldt ud kan vende tilbage og vi 

ikke skal igennem flere nedlukninger, aflysninger samt Coronapas mv. kan vi kun håbe på, da det slider 

voldsomt på medlemmerne, trænerne samt bestyrelse og udvalg. 

Trods ovenstående udfordringer er det lykkedes at vinde de tabte medlemmer tilbage, således vi er på 

2020-niveau, med i alt 707 aktive medlemmer i år 2021. 

Svømmeskolen var stærkt udfordret af forsamlingsloftet, og ikke mindst antal personer i omklædningen. 

Her måtte trænere/hjælpetrænere træde til – således børnene kunne omklæde uden hjælp fra forældre. 

Da den nye sæson 21/22 skulle i gang, efter sommerferien – var det uden vores erfarne træner igennem 

mange år – og nye kræfter måtte erhverves. 

I efteråret forsøgte vi at komme i gang med lørdagssvømning, - ude i den nye svømmehal, på Ryttervej. Det 

foregik i morgentimerne - inden adgang for offentligheden. – Men det har bare ikke været nemt, under 

forholdene med covid-19. Vi tror stadig på, at det kan lade sig gøre – og forsøger med noget reklame via 

den lokale radiostation samt SoMe. 

Juleafslutningen måtte også aflyses i sidste øjeblik, da høje smittetal fik regeringen til at genindføre 

restriktioner og anbefalinger gældende for idræts- og kulturlivet. 

I K-afdelingen er der nærmest kun blevet trænet, i denne forløbende sæson, - da restriktioner mv. har gjort 

det næsten umuligt at afvikle stævner og større arrangementer. Årets julefrokost for trænerne mv. blev 

ligeledes aflyst – men valgt at udskyde til foråret 2022. 

Motionistholdene har også været ramt af nedlukninger mv. – og I den nye svømmehal kunne vi ikke 

gennemføre CrawlFit holdet, da vores erfarne træner har måtte aflyse pga. uddannelse. 

Bestyrelsen og udvalgene har også i denne periode holdt flere møder over TEAMS, - men er blevet meget 

bedre til at håndtere de IT-tekniske udfordringer. Der arbejdes også med at omlægge til ny IT-platform hos 

Microsoft, hvor løsningen er gratis. 

Klubudviklingsforløbet er længe overstået, - og materialet er blevet nedbrudt i mere spiselige bidder, som 

kan fordeles i udvalgene mv. 

Ved sidste års generalforsamling, orienterede jeg om min fratrædelse - som formand for klubben, når 

perioden udløber i år. – Det er 10 år siden jeg skrev min første beretning for SSK, og er klar til, at give 

stafetten videre, med hel ro i sindet. Vi har en klub som er velfunderet økonomisk, og et stort medlemstal 

trods de fysiske rammer. Klublokalet har fået en stor ansigtsløftning, med økonomisk hjælp fra Haludvalget 

– og bør nu kunne holde nogle år frem. 
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Hvis medlemmerne ønsker det, - forsætter jeg gerne i Haludvalget – således planerne om en ny svømmehal 

i Svendborg kan blive til virkelighed – og ikke bare dvale ved idéen. 

SSK har stor glæde af det netværk som er skabt gennem SIS og det store haludvalg, - og er en vigtig 

samarbejdspartner for klubben. 

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

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. 

Jeg glædes over 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 trofaste og 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. 


