Beretning for Farum Svømmeklub dækkende perioden 1. august 2019 til 31. juli 2020.

Indledning
Det har været en meget udfordrende sæson for Farum Svømmeklub.
Starten af sæsonen var præget af en forsinket halrenovering og ligesom vi var kommet godt i gang, blev vi
ramt af COVID-19. Det har været bestyrelsens mål at tilbyde medlemmerne så meget svømning som
forholdene nu kunne tillade og samtidig bevare en sund økonomi med sikring af klubbens fortsatte virke.
Vi vil benytte lejligheden til at takke vores medlemmer for deres tålmodighed og forståelse i denne
vanskelige periode samt takke Furesø kommune og personalet i Farum Svømmehal for at hjælpe os
gennem denne svære tid og takke Farum Familiesvøm og Havbasserne for et godt samarbejde.
Sæsonen har også haft lyspunkter med start af et nyt undervisningskoncept, klubbens julearrangement der
genopstod og sommerens AquaCamps der blev gennemført med stor succes.

Sæsonstart og nyt undervisningskoncept
I forbindelse med halrenoveringen blev genåbningen af Farum Svømmehal udskudt af flere omgange for så
endelig at genåbne 22. november 2019. En længe ventet sæsonstart for medlemmer, frivillige og ansatte.
Den sene genåbning gav anledning til ekstra forberedelse af sæsonstarten og dygtiggørelse af klubbens
instruktører med mål om en fantastisk svømmesæson. Gennem workshops arbejdede klubbens
instruktører med det nye undervisningskoncept for børneholdene, der blev modtaget positivt af børn,
forældre og instruktører. Et koncept der sætter fokus på selvredningsfærdigheder og moderne læringsmål.

COVID-19
COVID-19 ramte Danmark 12. marts 2020 og dermed også Farum Svømmehal. En mulig dato for genåbning
af svømmehallen blev hele tiden udskudt. Under hele nedlukningen havde vi sendt vores ansatte hjem med
fuld løn i håb om at vi igen kunne igangsætte vores undervisning. Vi har under hele COVID-19 perioden
samarbejdet med svømmeklubberne i hovedstadsområdet for at kunne yde vores medlemmer den samme
service som i andre klubber.
Vi vil takke vores ansatte for deres tålmodig, loyalitet og fleksibilitet.

Arrangementer
Julearrangementet genopstod og blev et brag af en fest med juletræ og julemand i bassinet og
efterfølgende gløgg, sodavand og æbleskiver til de 120 deltagere.
Det lykkedes også at afholde 2 meget succesfulde AquaCamps med i alt 89 deltagende børn i alderen 6 til
12 år. En glædelig mulighed vi fik i sommeren efter et solidt politisk arbejde fra Dansk Svømmeunion og
Danmarks Idrætsforbund i vores fælles kamp for at få svømmeklubberne tilbage i vandet som led i
samfundets genåbning.
Vi vil gerne takke Simone Jørgensen og hendes teams for et vellykket julearrangement og 2 gode
AquaCamps.

Sportsligt
De sportslige aktiviteter blev brat lukket ned 12. marts 2020, hvilket betød at alle stævner og mesterskaber
blev aflyst sæsonen ud. Svømmehaller landet over blev lukket og vores muligheder for at træne i bassinet
blev henlagt til det uvisse og til selvtræning i det fri, isoleret fra sine svømmekammerater.
Nedlukningen skete få uger inden kvalifikationsstævnet til OL 2020 med stor usikkerhed til følge. OL er
foreløbigt blevet udskudt til 2021, hvor vi bl.a. håber at Jeanette Ottesen har en endnu større chance for at
opnå et godt resultat.
Respekt skal gives til klubbens konkurrencesvømmere for at holde modet oppe i en frustrerende tid.

Mål for sæsonen 2020 / 2021
Bestyrelsen forventer at COVID-19 pandemien også vil påvirke Farum Svømmeklub de kommende år som
pandemien vil påvirke resten af samfundet og verden. Vi vil lede klubben bedst muligt gennem den
vanskelige tid med COVID-19 og de følger restriktionerne har på klublivet og økonomien.
I den kommende sæson vil bestyrelsen sætte fokus på rekruttering af medlemmer. Det skal ske gennem
ideudvikling og etablering af nye klubtilbud og vandaktiviteter, samt en øget synlighed i lokalområdet og en
udbygning af relationer til samarbejdspartnere og Furesø kommune.

Tak
Der skal lyde en stor tak til de frivillige for deres arbejde både på kanten og bag kulisserne.
Især vil vi takke Anne-Mette Jørgensen og Gitte Boeck for deres planlægningsarbejde med Farum Cup, der
dog endte med en aflysning grundet COVID-19. Og vi vil takke Tina Korndal-Henriksen og Michael Hansen
for deres arbejde med klubbens sponsoraktiviteter.
Til sidst vil vi takke Michael Hansen for hans tid og arbejde i bestyrelsen.

Bestyrelsen
Farum Svømmeklub

