Formandens beretning 2017
Nu glæder vi os til byggerodet er overstået, og vi kan komme ind i vores nye
klublokaler.
Svømmeklubben har fungeret fint i svømmehallen nu i næste 2 sæsoner efter branden. Men vi glæder
os til byggerodet er overstået, og vi er på plads i nye lokaler. Vi hører at det bliver til oktober 2017.
Svømmeklubben har overstået faldet i medlemstal og er kommet igennem med en fornuftig økonomi.
Medlemstallet i indeværende sæson er 1097. FLOT! Derfor blev sæson 16/17 året, hvor vi besluttede
at forære svømmehallen nye startskamler og scoretavle/tidstagerur. Alt sammen noget vi får glæde af
i svømmeklubben. Nu mangler vi blot nogle nye banetove, så er vores faciliteter helt i top.

A6 konkurrence
Den siddende bestyrelse har fungeret næsten konstant i 2 år nu og begynder at opleve fordelene i at
have en vis kontinuitet. Der er stor enighed om retningen for svømmeklubben og den fortsatte støtte
til den fælles elitesatsning – A6. Samarbejdet med de to øvrigt klubber SLSK (Slangerup) og Laksen
(Ølstykke) er blevet revitaliseret, idet formandsmøderne er genindført. Der er nu en positiv ånd i
forhold til at videreføre det succesfulde samarbejde.
I 2016 sendte A6 svømmeren Julie Kepp til OL, hvilket er en flot præstation for vores elitefællesskab. Det siger alt om, at fællesskabet fungerer godt på det sportslige plan.

Fremtidens svømmeklub
Visionen for svømmeklubben er blevet opdateret og ligger nu på hjemmesiden.
Klubbens mission er, at alle svømmere bliver taget alvorligt, hjulpet og videreudviklet fra det niveau,
de er på. Målet er, at alle skal blive bedre svømmere.
Dette er baseret på følgende værdier:




Høj kvalitet
Bredde + Elite
Glæde ved vand

Visionen er udtrykt i 7 udsagn, som vedrører en lang række emner så som bedre faciliteter, bredde og
elite, fællesskab, glæde ved vand samt engagerede medarbejdere. Der skal i den kommende tid
arbejdes i bestyrelsen med, hvordan vi skal bruge visionen aktivt til at udvikle svømmeklubben.
I de sidste par sæsoner er der sket en række nye tiltag i svømmeklubben, idet vi gerne vil være med
på de trends, der er og desuden også ønsker at være på forkant.
Alt sammen for at udvikle svømmeklubben til en mere komplet klub, der har tilbud til svømmere på
alle niveauer, i alle aldre og på alle tidspunkter og årstider.
Vi har i længere tid arbejdet med, hvordan vi kan fastholde de unge svømmere, så de ikke falder fra,
når presset fra forældrene om at lære at svømme aftager. Derfor er der flere tilbud til tweens og teens

i klubben – herunder Aqua Challenge og Aqua Adventure, hvor svømning kombineres med leg og
konkurrencer.
Udspring er også kommet godt fra start og er nu fast deltager i konkurrencer.
Vandpolo er fortsat en fast del af programmet, som det har været i snart 10 år. Der er hold i alle aldre
– den yngste er 8 år og den ældste 65. JGI-Swim vandpolo deltager hvert år i både DM og
Pokalmesterskab og sender 5-6 spillere til træning med landsholdet.
To af vores spillere skal i påsken i år til EU-nations cup i Tjekkiet, hvor der dystes med 11 andre
europæiske hold.
Af nye tiltag kan nævnes fokus på voksen-koncepter. Det er et projekt JGI-Swim deltager i og som
gennemføres i samarbejde med DGI.
Til sæsonen 2017-2018 lanceres Open Water svømning, hvor svømmerne får dedikerede trænere og
desuden får vandtid i svømmehallen i vinter-sæsonen.
Sidst men ikke mindst vil vi også i næste sæson prøve med endnu en ny satsning, nemlig
synkronsvømning.
Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne takke Connie Højgård for en konstant og vedholdende indsats for
at holde sammen på alle trådene i det daglige.
Til slut vil jeg ønske alle en fortsat god svømmesæson.
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