Referat – generalforsamling HEI d. 20.03.19
Deltagere:
Bestyrelsen: Søren Sørensen (formand), Michael Ravn Holst (kasserer), Karina Hansen, Nikolaj Boest,
Elsebeth Robl og Søren Kanstrup.
Gæster: Jens Hansen, Christian Storm Petersen og Ricky Nielsen.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
Her blev Nikolaj valgt. Nikolaj kunne fastslå at der var indkaldt rettidigt til generalforsamlingen, og
at denne var opslået de rette steder (hjemmeside og i hallen).
2. Bestyrelsens beretning til godkendelse.
Nikolaj aflagde beretningen der var meget fyldestgørende (vedlagt). Beretningen blev godkendt.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 2018 og budget for 2019.03.2019.
Her orienterede Michael Ravn Holst. Indtægterne er steget en del, da medlemstallet og dermed
kontingentindtægterne er steget betydeligt. Kurser til trænere er et bevidst fokuspunkt fra
bestyrelsens side, så der er brugt lidt mere i det forgangne år til at opgradere klubbens trænere.
Samlet var der et overskud på ca. kr. 172.000,-. Et egentligt overskud er ikke et mål i sig selv, men
der sættes til side til forestående vedligeholdelses opgaver i klubhuset.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
4. Indkommende forslag.
Der er ikke modtaget nogen indkommende forslag.
5. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og –suppleanter (hele bestyrelsen er på valg).
Alle i den siddende bestyrelse blev valgt ind, Søren Sørensen fortsætter som formand og Michael
Holst stillede også op og blev naturligvis valgt ind.
6. Valg af revisor og –suppleant.
Her blev Cristian Christensen genvalgt og Asta Friss Rossa blev genvalgt som suppleant.
7. Eventuelt.
Der blev fremsat (Jens Hansen) et ønske om endnu en svømmehal her, eller udbygning af den
eksisterende. Som det blev orienteret, er vi (HEI) blot lejere af hallen, så det er op til Århus
Kommune hvad der skal ske.
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Generalforsamlingen 20.3.2019

Bestyrelsens beretning marts 2018 – marts 2019.
Ovenpå den forrige sæsons renovering af bassinet, er vi kommet godt tilbage i 2018.
Medlemstallet har igen været stigende. I 2018 har vi haft 706 melemmer, mens vi i 2017 havde
525. Det er rigtig godt for klubben og lover godt for fremtiden. Efterspørgslen på mange hold i
svømmeskolen har været stor, og det har krævet en del arbejde, at få hele puslespillet til at gå
op, så flest mulige har kunnet få deres ønsker opfyldt. Vi har valgt at tilknytte 1 – 2 ekstra
hjælpetrænere på flere hold. Dels for at kunne tage flere børn ind på de enkelte hold, og dels for
at højne kvaliteten af undervisningen.
I løbet af året har vi haft flere hjælpetrænere på uddannelse og vi har også afholdt et
inspirationskursus for alle vores hjælpetrænere. Vi har fået uddannet 3 nye trænere til
svømmeskolen og så har vores to trænere på hhv. Talenthold og Konkurrencehold 3 (K3) været
på videreuddannelse. Der har også været 10 seniorsvømmere til bassinprøve i livredning. De
bestod alle prøven – flot! I bestyrelsen prioriterer vi fortsat uddannelse af vores trænere,
hjælpetrænere og livreddere.
Vi har i år forsøgt at lave et alternativt hold for de 13-17-årige. Holdet Aqua-Teen er blevet
oprettet til svømmere, som ikke ønsker konkurrence svømning, men som stadig er glade for at
svømme og hygge sig i vandet. Vi er endnu ikke nået helt i mål med dette hold, men arbejder
videre med ideen om et alternativ til konkurrence svømning.
Vi har desværre måtte bruge en del energi på at tale med børn og deres forældre, om hvordan
vi ønsker tonen og opførsel skal være i vores omklædningsrum. Det skal være sjovt at komme
til svømning for alle, og vi accepterer ikke mobning eller lignende i klubben. Det har specielt
været drenge på enkelte hold, som vi har måtte tale med.
I konkurrenceafdelingen er arbejdet gået videre med at få etableret os som en del af
svømmestartfællesskabet Aarhus Swim (AAS). AAS er et startfællesskab mellem HEI, Lyseng,
IHF og Skovbakken, og som vi er en del af. I AAS træner vores bedste svømmere sammen med
de bedste svømmere fra de andre klubber i AAS. AAS har træningstider i 5 forskellige bassiner
rundt i Aarhus. I denne sæson har vi her i HEI haft besøg af startfællesskabets bedste
svømmere (AAS1) onsdag aften til både styrketræning i klubhuset og vandtræning i bassinet.
De næstbedste svømmere (AAS2) har været i hallen om fredagen, hvor også de har benyttet
både vores styrketræningsfaciliteter og bassin.
Vi har i bestyrelsen arbejdet hårdt for at få skabt mulighed for at både AAS1 og AAS2 kunne
komme her til Egå for at træne. Vi mener, at det er vigtigt, at vores yngre svømmer får mulighed
for at se de dygtigste svømmer i klubben, og derved selv blive inspireret. I år har vi specifikt
arbejdet på at få vores K3 hold mere integreret i AAS.
I AAS regi, er der i år blevet vundet medaljer ved bl.a. Danske Årgangs Mesterskaber, Danske
Junior Mesterskaber, Danske Senior Mesterskaber, Nordiske Junior Mesterskaber og Euro Meet
– et høj kvalitets internationalt stævne i Luxemburg.
HEI er repræsenteret i AAS med 2 svømmere på AAS1, 4 på AAS2 og godt 25 på AAS3.
Der har været rigtig mange aktiviteter i HEI svøm igennem det sidste år. Bl.a. har vores
svømmere været på 14 dages træningslejr med AAS1 på Club La Santa på Lanzarote, i Ungarn

med AAS2 og i Lykken med AAS3. Vi har afholdt et Begynderstævne for Talentsvømmere fra
hele Midtjylland her i HEI.
Vores K3 hold har igen i år været sammen med IHF Svømmeklub i Sydtyskland og besøge
vores venskabsklub i Heddesheim til deres årlige internationale svømmestævne. Det var en
rigtig god tur og klart et af årets højdepunkter for svømmerne. Det er en tur, som de ser meget
frem til hvert år.
Vi har i år igen sammen med Dansk Svømmeunion afviklet Aarhus Open Water, en
langdistance svømmekonkurrence hvor ca. 70 deltagere svømmede tværs over Aarhus Bugten
til Mols.
Vi har også i år været ude at tjene penge til klubben ved at bemande et væskedepot ved
Bestseller’s Aarhus Halvmaraton, og så blev året i svømmeskolen traditionen tro afrundet med
svømmende og syngende Lucia optog i hallen.
Vi har i en lang periode over sommeren oplevet unormalt høje temperaturer i både luften og
vandet i svømmehallen. Vi har været, og er fortsat, i dialog med Sølystskolen (som står for den
daglige drift af bassin og hal) om klimaet i hallen. Det nye anlæg, som blev installeret ved
renoveringen af hallen, har haft en indkøringsperiode, som er blevet udfordret af den meget
varme sommer vi oplevede i år. Det til tider meget varme vand i bassinet, har været til glæde for
nogle, men det har været problematisk for andre. Vi arbejder fortsat på at få temperaturen
stabiliseret, og det ser heldigvis ud at være ved at lykkes.
Vores klubhus bliver stadig brugt godt. Der er styrketræningshold dagligt, både fra
konkurrenceafdelingen og motionsafdelingen. Derudover bliver der afholdt møder, kurser,
hyggeaftner med film og overnatning m.m. Klubhuset er også flittigt udlejet. Vi har igen år haft
udfordringer med skadedyr på loftet og utætheder i taget. Begge dele er heldigvis blevet ordnet.
I bestyrelsen har der været lidt udskiftning. Anne Mette Brøgger ønskede ikke at genopstille i
2018, men i stedet trådte Karina Hansen til og blev valgt ind med fuld opbakning fra hele
generalforsamlingen.
Til slut vil vi gerne takke alle vores hjælpetrænere, trænere og livreddere. Der skal også gå en
speciel tak til alle de frivillige, der gør en stor indsats for klubben, og uden dem ville intet, af det
vi har lavet i år, kunne lade sig gøre.
Til sidst vil vi minde om, at man kan følge klubben på Facebook, hvor der løbende kommer
opdateringer og hvor man kan følge de sportslige begivenheder.
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