
 

 

 

   
  

 

 



BESTYRELSENS BERETNING  
MARTS 2017-MARTS 2018 
 

Vi har i 2017 i Herlev Svømning haft endnu et godt år. 

På trods af at vi har haft to medlemmer af bestyrelsen der er gået før tid, da 

Jesper Thorlund og Jette Rasmussen valgte at trække sig, har Morten Jelshøj 

meldt sig under fanerne så vi det sidste stykke tid har været 8 der sidder med 

om bordet til bestyrelsesmøderne. Det betyder at bestyrelsen pt har følgende 

medlemmer: 

Anette: Næstformand og med i Breddeudvalget – Svømmeskolen og Voksen-

/Motionsafdelingen 

Gert: Formand for Konkurrenceafdelingen,  

Susanne: Kasserer 

Solveig: Medlemsregistrering 

Berit: Breddeudvalget – Baby-/Tumlinge afdelingen 

Flemming: Sponsor-/Marketing-udvalget 

Og Morten Jelshøj: Sponsor-/Marketing-udvalget og IT 

Udvalgene kommer i til at høre mere om senere. 

Men når det så er sagt har vi stadig en vakant plads tilbage som vi selvfølgelig 

gerne ser udfyldt efter generalforsamlingen. 

 

KLUBBEN I TAL 

Medlemstal  

Klubbens samlede medlemstal er stadig stigende og selvom vi omkring 

ratebetalingerne mister lidt medlemmer er vi i dag lige omkring 1500 aktive 

medlemmer. 

Vi har stadig omkring 100 på venteliste, primært på babyholdene men især 

Hjortespringbadets hold er efterspurgt, så selvom der er frafald så fyldes der 

hurtigt op fra ventelisterne. 

 

 

 

 

  



Økonomi  

Vi har en meget sund økonomi i Herlev Svømning og med en omsætning på 

lige over 3,3 mill. har vi haft en lille stigning i forholdet til sidste år. Denne 

stigning er primært kommet pga. øget tilskud og en mindre medlemstilgang. 

Vores økonomi er som sagt sund og som i vil se når regnskabet bliver fremlagt 

er vores formue steget og dette på trods af et budgetteret underskud fra sidste 

år. Det betyder også at vi I bestyrelsen vil budgettere med et underskud i 

2018 igen, da vi ikke ønsker at lade pengene stå i banken, men tværtimod vil 

have dem ud til gavn for vores medlemmer. 

Selve regnskabet for 2017 følger som et senere punkt på dagsordenen.   

 

BREDDEAFDELINGEN 

Et af de tiltag vi har lavet i løbet af det sidste år er at vi har ændret det 

tidligere svømmeskoleudvalg til Breddeafdelingen. Breddeafdelingen består 

derfor nu af en Baby-Tumlingeafdeling, en Svømmeskole og en Voksen-

motionsafdeling 

BABY-TUMLINGEAFDELINGEN  

Den nye opdeling i Breddeafdelingen betyder at Berit har overtaget ansvaret 

som leder af Baby-Tumlingeafdelingen. 

Der er i øjeblikket 30 hold der passes af 5 trænere og et par faste afløsere. 

Vi har fået en god stabil engageret trænergruppe i år og fastholdt tidligere 

trænere som afløsere, så vi har god og kompetent afløsning. 

Der har været prioritering af uddannelse, så stort set alle vores trænere har 

både babykursus 1 og 2. 

Derudover afholdes møder separat for trænerne i denne afdeling og i år har 

der også været et internt kursus med 1.hjælp og genoplivning af de helt små. 

Som tidlige nævnt er der stadig stor efterspørgsel og ventelister på holdene i 

Terapibassinet og det mærkes også at det er efterspurgt af offentlige gæster, 

hvilket især i weekenden giver lidt udfordringer med gæster, der har svært ved 

at respektere vores undervisningstid og træder ind i Terapien i 

undervisningstiden. 

Endnu en positiv ting er at antallet af aflysninger i Terapibassinet er faldet 

markant efter kommunen/badet har fået tilsagn om at arbejde med forskellig 

rensningstid afhængig af ’uheldets’ art. 

 

  



SVØMMESKOLEN 

Det næste område i Breddeafdelingen er Svømmeskolen og med Anette som 

den ansvarlige leder her arbejdes der hårdt i denne afdeling også. 

Der er her 78 hold der varetages af 20 trænere, 28 hjælpetrænere og en 

håndfuld gode afløsere. 

Som altid er det en kabale at få vores hold besat med trænere/hjælpetrænere 

og i år har vi været ekstraordinært ramt af længere varende sygdom og 

skemaændringer, der løbende har givet udfordringer med at finde trænere til 

alle hold. 

De trænere og hjælpetrænere vi har nu er dog stabile og engagerede, og de 

fleste er super gode til at hjælpe med afløsning, så vi undgår de kedelige 

aflysninger. 

Vi lagde en ekstra indsats ved sæsonstart i år, således at Solveig, Anette og 

Maj-Britt var på kanten hver dag med informationer, velkomstfolder og 

svømmebøger til de mange medlemmer. Der blev brugt mange timer men de 

var godt givet ud. 

Som noget nyt havde vi opstartsmøder hver aften i en uge med trænerne og 

konsulenter fra DGI som igen var tidskrævende men godt givet ud. 

Svømmeskolekonceptet begynder at være godt integreret i undervisningen og 

giver helt bestemt den ønskede effekt især mht. ensretning af undervisningen 

på holdene samt formidling af vores undervisning til forældrene. 

Administrativt er svømmeskolekonceptet en større opgave og her har Mathilde 

Nielsen har sagt ja til at tage over fra Maj-Britt og det vil vi gerne give hende 

en stor tak for. 

På aktivitetssiden i Svømmeskolen har der været afholdt en god og hyggelig 

julefest, men tilslutningen til HI RACE er ikke hvad den har været, så vi er i 

gang med at gentænke konceptet og håber derved at få flere af vores 

medlemmer til at deltage. 

Vi har et godt samarbejde med Herlev kommune omkring Jump4Fun og 

Parasport (Gl. Hjortespring skole) samt et samarbejde med Puppen (som er en 

forening for børn primært på Gl. Hjortespring) og ikke mindst Broen Herlev, 

der hjælper udsatte/sårbare børn i gang med idræt. 

Der er i løbet af året kommet en ny kursusstruktur da DGI og 

Svømmmeunionen er gået sammen, hvilket er positivt, men som også giver en 

umiddelbar stigning i vores kursusudgifter, da eks. grunduddannelsen nu bliver 

på 2 moduler fremfor 1. 



Vores svømmecamps er ved at bide sig lidt fast i Herlev borgernes bevidsthed: 

i denne sæson har vi haft camp i både efterårsferien og vinterferien og 

forsøger os også med en camp i påskedagene. 

VOKSEN/MOTIONSAFDELINGEN 

Den sidste og tredje del af Breddeafdelingen er Voksen-motionsafdelingen hvor 

Anette også er ansvarlig leder. 

Vi har her 10 hold, med 6 faste trænere og 3-4 trænere der er med som en del 

af nogle trænerteams. 

Trænerne er meget engagerede og kompetente og ud over at en enkelt er gået 

på barsel er de super stabile. 

Der har i år været en nærmest overvældende efterspørgsel på 

voksenvandtilvænning, fra 3 deltagere sidste år og til 15 i år, så der er blevet 

oprette et ekstra hold så vi nu har to hold. 

Vi satsede på Aqua Cross Training sidste forår og ud over et stort tilskud fra 

Fonden Herlev bladet til udstyr, en prioritering af pladsen til holdet mandag 

aften og med trænere der i den grad har været på og ikke mindst lavet en 

superfed reklamevideo (tak Lasse Brock og Rasmus Monrad), begynder der at 

være pænt med deltagere på holdet. Det er pt. det eneste hold hvor vi kører 

med ”klippekort” altså så deltagerne ikke behøver at komme hver gang, og 

ikke mister ”kontingent” på det, når ikke de møder hver gang. 

Voksen-motionsafdelingen deltog i DGIs landsdækkende SwimWeek i uge 3 og 

den var godt besøgt: ca. 35 voksne fordelt på 6 forskellige hold. Så selv om 

Maj-Britt og Anette brugte noget tid og energi for at det kørte, gav det bonus 

med efterfølgende 10 nye medlemmer og et nyopstartet Aqua Float Fit som 

fast hold. Holdet er super godt, hvor der også er plads til sjov og grin og hård 

træning hver torsdag aften. 

Vi kører stadig med Aqua Spinning og Aqua fitness i Herlevbadet, som stadig 

er godt efterspurgt samt voksenhold onsdag aften i Hjortespring, hvor der er 

kyndig individuel træning. Mastersholdet og Bobleholdet kører også stadig på 

og giver de eneste hold i Breddeafdelingen mulighed for svømmetræning to 

gange om ugen.  

BREDDEAFDELINGEN FORTSAT 

Breddeudvalget er en stor størrelse og det kræver en del ressourcer blot at 

holde den daglige drift kørende, men vi har ambitioner ud over daglig drift. 

Derfor er de frivillige ressourcer fra jer forældre, samt det ekstra ulønnede 

engagement som trænerne/ hjælpetrænerne også ligger i Herlev svømning 

uvurderligt. 



En stor tak til alle vores træner og hjælpetrænere.  

Og stort tak til Anette og Berit for deres frivillige engagement i Breddeudvalget 

og en speciel stor tak til Solveig for alt hendes administrative 

medlemsadministrator-arbejde, samt mailbesvarelser. 

En stor tak til vores kasserer Sanne, der udover bogføring, også ligger mange 

timer i løn, tilbagebetalinger af udlæg, osv.     

Og var det ikke for vores Klubchef Maj-Britt, som tager sig af alt det daglige 

med afløsning og ”tryller” rigtig mange gange, så ville vi slet ikke kunne køre 

en så stor Breddeafdeling. Derudover har Maj-Britt tråd i alle vores camps, 

Svømmeskolekonceptet, vores Facebook-profilering, tilskudsansøgninger og 

rigtig meget mere.  

 

K-AFDELINGEN 

Konkurrenceafdelingen har igen i 2017 gjort en stor indsats, og klubben har 

deltaget i en lang række stævner og mesterskaber både lokalt, regionalt, 

nationalt og internationalt i løbet af året. 

Internationalt havde vi Nicklas Östman Pedersen og Felix Lund med til 

Nordiske mesterskaber på færørene i sommers hvor begge svømmede rigtigt 

fint og kom hjem med medaljer til Herlev og Danmark. 

For damernes vedkommende havde vi Cecilie Wiuff afsted til både EJM 

(Europæiske Junior Mesterskaber) i Israel og VJM i Indiana (USA). Cecilie 

blandede sig i toppen af de internationale rækker og det skal blive spændene 

at følge hende i fremtiden.  

Nationalt har Herlevs unge hold gjort sig bemærket både ved de regionale 

mesterskaber, Sjællandske og danske mesterskaber. Særligt blev både Tobias 

Dan Hansen og Nicklas Östman Pedersen danske juniormestre i efteråret 2017. 

Herlev har ligeledes, som hold, forsvaret pladsen i 1.division til Danske Hold 

mesterskaber.  

For årgangssvømmerne fik vi udtaget Josephine Thomsen, Amanda Da Silva og 

Gabriel Elmedyb til Dansk Svømmeunions årlige årgangssamling for landets 

bedste årgangssvømmere. 

Resultaterne er en del af klubbens sportslige satsning, som er ved at tage 

form. Det er tydeligt, at ikke kun mængden af svømmere er i vækst, men også 

det sportslige niveau ”ned gennem rækkerne” ser rigtigt godt ud. 



På træner siden havde vi nogle ændringer blandt andet pga. at vores 

talenttræner gennem flere år, Mathias pga. endt uddannelse valgte at stoppe 

som ansvarlig træner. Mathias er dog stadig en del af klubben, som træner på 

Mastersholdet. 

Også Niklas valgte at stoppe som ansvarlig talentholdstræner, men også han 

er stadig en del af klubben som en del af 1.holdets trænerteam. 

Men heldigvis sagde både Anna og Anders ja til at prøve kræfter med 

talentholdene og gør et godt stykke arbejde med vores unge talenter. 

Og selvom der har været store forandringer for de yngste i afdelingen er der 

stabilitet i den ansvarlige trænerbesætning for de ældre, så både Frederik og 

Mick får udnyttet talenterne og er helt klart en stor del af grunden til de flotte 

resultater vi har set det sidste års tid. 

Vi skal selvfølgelig ikke glemme de dygtige og engagerede assisterende 

trænere der også er meget vellidte blandt svømmerne, en stor tak til dem 

også. 

Og til sidst skal da også lyde en tak til Gert som K-udvalgsformand og til 

holdledere, officials og i andre frivillige der får hjulene til at spinde i 

Konkurrenceafdelingen. 

SPONSOR OG MARKETINGSUDVALGET 

Som endnu et nyt tiltag har vi i januar i år startet op med et nyt udvalg der 

primært kommer til at tage sig af Sponsorer, PR og Marketing. Vi har fra 

bestyrelsens side startet op med Flemming og Morten, men har brug for flere 

til at hjælpe og inspirere. Udvalget er stadig i sin spæde opstart men jeg 

regner med at vi kommer til at høre meget mere fra det fremover. 

Af vores nuværende sponsorer skal helt klart nævnes Team Herlev, de har 

endnu en gang støttet vores elitearbejde med 100.000 kr og takket været 

jeres arbejde med at finde sponsorer til sponsorsvøm og stå og vise vej til 

Spartas løb kan dette beløb også udbetales fuldt ud. 

Vi er igen i år opfordret til at søge støtte: Og det har vi gjort med henblik på 

endnu engang at styrke Elitemiljøet, men også Talentudviklingen i Herlev. 

En par andre af vores sponsorer der skal nævnes er endnu en gang Bent 

Westen der på ny forlængede kontrakten som tøjsponsor og som altid vores 

fantastiske blomsterleverandør Blomsterfeen. 

Sponsorsvøm gav i år også en uvurderlig sum til klubkassen, over 175.000 kr 

og Sparta Arrangementerne, som giver et godt tilskud til en dyr idræt gav i år 

et tilskud på over 70.000 kr. 



Herlev Bladet Fonden har endnu engang været en trofast sponsor ved vores 

nye tiltag og events og har i år givet en uvurderlig støtte til Aqua Cross 

Training og Float Fit. 

Også selve Herlev Bladet er en god samarbejdspartner. Vi oplever et godt 

samarbejde og vi får god hjælp omkring annoncering. Uanset små eller store 

henvendelser mødes vi altid professionelt og smilende på Herlev Bladet: tak til 

jer alle på bladet. 

Herlev kommune er i bund og grund vores største samarbejdspartner. Vi har 

nogle gode forhold i Herlev – uanset at vi synes at det kan blive bedre – så er 

vores forhold og faciliteter gode. Vi gør her et stort arbejde med den daglige 

kontakt med både badenes personale og forvaltningen. 

Herlev Gymnasie kører videre med en 4 årig idrætslinie, så vi vil selvfølgelig 

som forening her støtte op omkring dette og endnu en gang anbefale de 

svømmere det er relevant for til at søge denne. Derudover er arbejdet med at 

få en 7.klasses idrætslinie op og køre på Kildegårdsskolen ved at bære frugt og 

vi glæder os meget til opstarten efter sommerferien. 

 

FRIVILLIGE 

En stor del af Herlev Svømning er de frivillige og uden jer til at støtte op 

omkring jeres børn og foreningen kunne intet af dette lade sig gøre. 

Men vi har stadig brug for at udvikle os og med jeres hjælp, idéer og hårdt 

arbejde kan dette lade sig gøre. Så jer der har mulighed for mere, vær ikke 

bange for at melde ind med jeres kompetencer så vi kan få løftet Herlev 

Svømning langt ind i fremtiden. 

FREMTIDEN 

Og netop fremtiden er i øjeblikket spændende og men desværre også lidt 

usikker på nogle punkter.  

Der arbejdes nemlig lige nu på den to-årige fordeling af banetider til alle vores 

hold i Hjortespringbadet og Herlevbadet og hvis det går som politikerne i 

øjeblikket vil have det, vil det desværre betyde mindre tid i Hjortespringbadet i 

forhold til hvad vi har haft de sidste to år. 

Dette kan selvfølgelig give nogle konsekvenser for træningstider og for 

økonomien, men vi vil i bestyrelsen arbejde videre på at finde en løsning med 

politikerne og forvaltningen for at så få af medlemmerne bliver berørt. 

 

På bestyrelsens vegne 

Jesper Kallesøe 

Formand Herlev Svømning 


