
                      Generalforsamling 2012 – 2013 

                                 Formandsberetning 

Så er tiden kommet til vores årlige generalforsamling. Og jeg kan jo kun sige igen sigen, godt gået 

Viborg svømmeklub, det går stadig hurtig fremad med mange nye aktiviteter og mange nye 

svømmere dukker op samt nye forældre der giver en hånd med. 

Vi kommer godt nok ud af året med et underskud på 65000 kr., men det er ikke helt så galt heri 

kommer udgifterne til klublokalet. 

Året startede igen godt, kan vi vel næsten sige, da det var 3. gang Nordea Fonden gav et tilskud på 

5000 kr. til vores træningslejr. 

Årets timefordelingsmøde gik lidt lettere i år der var kun en enkelt konflikt som vi måtte lade 

kommunen afgøre hvor de bare lod begge klubber få det som de havde tidligere. 

Undervisningsafdelingen vokser fortsat selv om vi næsten ikke kan forstå at det kan blive ved, men 

dejlig. I foråret 2012 havde vi 840 svømmere og foråret 2013 har vi 896 en fremgang på 56 

svømmere. Efteråret 2012 var det at vi kom op over 1000 medlemmer på en halvsæson første 

gang i Viborg svømmeklubs historie. Vi kom op på 1011 medlemmer. Hvor vi året før var på ?  

I undervisningsafdelingen har vi haft Peter Fuglsang til undervisningsleder, men han ønskede at 

stoppe med denne funktion, hvor vi så var så heldig at Henrik Axelsen ville gå ind som 

undervisningsleder, hvilket vi er meget glad for. Henrik startede samtidig med at vi skulle have 

vore nye undervisningskoncept startet om som vi har købt af Ålborg svømmeklub. Der vil være 

nogle justeringer vi lige skal have lavet inden den nye sæson men ellers køre det fint. I 

undervisningsafdelingen har vi 4 instruktører som er med på Svømmeunionens grunduddannelse 

hvilket er første gang vi prøver det, så det er vi meget spændt på, det er et forløb på 3 weekender 

over 3 måneder hvor de skal aflægge prøve til sidst. 

I undervisningafdelingen har vi lige udbudt 6 speedhold som forsøg, som skal køre 6 

undervisningsuger. 

Og som noget nyt vil vi også tilbyde aquacamp for 7 – 12 årige i uge 32 med timer fra 9 – 15 . 

Til julemærkesvømningen deltog  ???  svømmere som vi havde traditionen tro julemanden på 

besøg samt vores amerikanske lotteri samt kageboden som mange støtter. 

 . 

Vi fik udnævnt året unge leder Betina . Pedersen af idrætsrådet. Og nu er det jo så spændende i år 

hvor Viborg svømmeklub er nomineret sammen med 2 andre klubber om at blive årets 

idrætsforening. 



Konkurrenceafdelingen fortsætter jo også stadig med at vokse sidste år kunne jeg fortælle at vi nu 

havde haft K3 hold på 26 svømmere, da der var så mange nye talenter blev vi nødt til at oprette et 

spækhuggerhold som ligger mellen undervisningsafdelingen og K – afdelingen med ?? svømmere. 

  

Og nu har vi så også fået en svømmer med på juniorlandsholdet endnu et skridt fremad. 

Valdemarsdag fik vi ny fanedug, hvor mange svømmere og forældre var mødt op. Det var der 

blevet lagt meget mærke til at vi mødte så flot frem. 

Grillaftenen i Almind forsamlingshus var igen en stor succes hvor der var 154 tilmeldte og igen 

havde vi amerikansklotteri med flotte sponserede gaver. 

Hærvejsmarchen havde 3 x P udvalget igen stået for vi i år havde fået alle poster, så mange 

svømmere samt forældre var ude på en post. 

I sommerferien havde Bjarne lave et alternativ træning til svømmerne som de kunne deltage i.  

Den årlige tilbagevendende rystesammentur var lidt anderledes i år hvor K1 var på Dalgas centret 

og K2 og K3 var i Skelhøje endnu engang nogle fantastiske ture for vore svømmere. 

Igen i 2012 var der masterssvømmere samt K1 svømmere til Open water i Holstebro. 

Nyt Logo vi i bestyrelsen blev sat lidt på en prøve Michael kom med 2 forslag til et nyt logo i iborg 

svømmeklub en hvor Mikael havde taget udgangspunkt i det gamle og så et helt anderledes logo. 

Vi sankkede meget frem og tilbage men rigtig flot resultat med det nye logo det ser bare 

hamrendes godt ud, Flot arbejde Mikael. 

Og så kunne vores nye klubtøj sættes i trykken Speedo tøjet som alle vore svømmere nu bære.  

Citymarathon havde vi fornøjelsen af igen, der var mange på banen, da forældrene skulle 

bemande vandposten og Hanne stod med pisken over for vore svømmere hvilket vi igen i år har 

fået meget ros for. 13500kr i klubkassen. 

I september havde vi fornøjelsen af at have et ledende tidtigerkursus hvor vi fik uddannet 2 og 

holdet var fyldt op til 12 deltagere fra andre klubber. 

Træningslejren i år gik til Pilzen for K1 som Claus havde planlagt ned til mindste detalje. K2 og K3 

var en tur til Videbæk  ???? 

  

I november var vi vært for noget nyt formandsnetsværkmøde som dansk svømmeunion har prøvet 

at få op at stå, et rigtig godt møde med 17 deltagende klubber. 



I december tog en flok K1 svømmere på tur til Kiel til stævne den  

Mærkesvømningen er en fantastisk dag mange hjælpere er gengangere så alle ved hvad de skal så 

en super god dag. 

Nytårskuren blev igen vel modtaget med 144 tilmeldte her blev der igen uddelt mange nåle samt 

mange pokaler , der var indkøbt 8 nye pokalen til de små svømmere. 

Vi har haft 2 deltagere med på kursus ang. at rekuttere frivillige til foreninger, et gratis kursus som 

Viborg Idrætsråd står for. 

I  februar havde vi igen et tidtagerkursus hvor vi fik uddannet 10  nye tidtagere. 

Vi har haft 3 til møde ang. elite samarbejde i Viborg kommune. 

Så var der indbudt til strategidag hvor Claus stod for slagets gang og Lars Bo Larsen var inviteret fra 

Dansk svømmeunion. 19 meldte sig til og der er kommet mange gode ideer frem. 

Trditionen tro blev der afholdt træningslejr i Frederiks  ??? svømmere var klar. Denne gang blev 

det lavet lidt anderledes K1 og K2 delte tiden derude og K2 havde fornøjelsen af at være der hele 

tiden. Spækhuggerne havde fået 2 træningspas derude. Fællesspisningen var igen en succes 142 

var tilmeldt. 

Sportsmestre havde vi i år Nis Pinnerup og Jacob Adolfen med. Og til unge sportsmestre var Jacob 

Serverinsen indbudt. 

Sponsorsvøm blev en kanon dag med 183.400 kr svømmet ind godt inslag med Viktor Bromer, stor 

ros til sponsorudvalget, der var lavet et stort  og flot stykke arbejde. 

Forårets mærkesvømning blev igen rigtig godt 168 svømmere og der blev solgt børnehjælpslodder 

som Peter har arrangeret hvor også alle vore K – svømmere skal ud at sælge. Mærkesvømningen 

er en fantastisk dag mange hjælpere er gengangere så alle ved hvad de skal så en super god dag.  

Ud over det har næsten alle k- svømmere været til DMH, men svømmerene har jo haft et stort 

stævnedeltagelse  derudover, så vi må sige vi har et hårdt arbejdende stævneudvalg. Lige fra 

begynderstævner, 5 – kant stævner osv har der været ???? starter i året løb. 

Så vi må sige at Viborg Svømmeklub igen kan sige at vi kommer ud af et begivenhedsrigt år. Og vi 

må håbe at klubben må fortsætte denne gode udvikling  både i undervisningsafdelingen samt i k-

afdelingen, men det betyder fortsat at vi skal have den gode forældreopbakning, vi har nogle 

fantastiske forældre i hele svømmeklubben som gør et stort stykke arbejde, men vi bliver også 

nødt til at have endnu flere hænder, da der er flere og flere opgaver der skal løses i klubben.  

Jeg vil gerne takke alle på Viborg Svømmeklubs vegne for det flotte år vi kan se tilbage på og håber 

vi må få mange gode oplevelser i det nye år.  



Ella K. Pedersen 

Formand Viborg Svømmeklub 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


