HASA Årsberetning 2016
2016 har været et år med mange gode oplevelser og resultater, men også med problemer
og udfordringer, sådan som vi også har stået overfor i andre år. Heldigvis er der en meget
god opbakning til klubben både blandt vore frivillige og blandt medlemmerne.
Styregruppen
Vi har arbejdet godt sammen i Styregruppen. Vi har afholdt 5 møder med deltagelse af
suppleanterne og med redaktør Aase som observatør. Ud over de løbende opgaver, som
planlægning af udflugt, afholdelse af generalforsamling og afvikling af svømmestævne, har
vi brugt tid på at diskutere yderligere overdragelse af opgaver fra formanden til andre,
fortrinsvis de to andre medlemmer af Styregruppen.
HASA-klubmdul er det vi håber skal fungere som klubbens medlemskartotek. Her kan man
få oversigt over hvilke hold medlemmerne er tilknyttede, de bliver automatisk mindet om,
at nu er det tid for at betale kontingent, vi kan styre mail og sms meddelelser osv. Men vi
har ikke kunnet lukke for traditionel betaling via bank, så der er stadig en del
dobbeltadministration.
Det er vort indtryk, at hjemmesiden fungerer efter hensigten, men at ikke alle endnu har
vænnet sig til at hente information om ferier, arrangementer osv. via www.hasa.dk
Kontakt til svømmehallen og kommunen
Kontakten til svømmehallen foregå via mails, og fortrinsvis fordi der er noget, som ikke
fungerer. Det gjorde den også, da oplevede et uheld med liften fordi kæden brast på grund
af slitage. Det gik heldigvis godt, men det var ikke rart for Hans at havne på bunden med
stolen over sig.
Vi har været til møde med kommunen om omlægning af reglerne for tildeling af
aktivitetsstøtte, hvor undervisning af handicappede børn og unge fremover giver et dobbelt
tilskud, dvs. ca. 10,- kroner/time/barn.
Lyseng Idrætscenter og Fællesrådet for Holme-Højbjerg-Skåde er gået sammen om at
forsøge at etablere et Medborgercenter på Lyseng. Det skal bl.a. indeholde Højbjerg
bibliotek med tilhørende borgerservice, træningslokaler for en række idrætsforeninger
samt mødelokaler. Gennemføres projektet, som har frist til udgangen af juni 2017 for at
rejse den nødvendige kapital, bliver Anneksbygningen med Rottehullet revet ned. Vi har
deltaget i møder vedrørende projektet, for at sikre at vore behov bliver hørt.
Økonomi
De 40.000, som vi fik fra Århus Idrætsfond i efteråret 2015, blev udbetalt sommeren 2016
efter at vi havde fået udarbejdet et regnskab for pengenes anvendelse. I løbet af
forsommeren opstod der lavvande i klubkassen, så vi forsøger nu, at forudse problemer
vha. en model for kapitalstyring.
Taxakørsel
På vegne af nogle af vore medlemmer blev HASA tildelt færre midler til transport end i
tidligere år og transporten, der ikke var en del af klubbens økonomi, ophørte ved
udgangen af september. Efterfølgende møde med chefen for Voksenhandicap, Kirsten
Bundgaard, resulterede kun i en anbefaling fra kommunen om, at vi måtte etablere en
frivillig transportordning blandt vore medlemmer, for at hjælpe de, som ikke længere kunne
komme til svømning.

Medlemmer
Som i tidligere år, har der været nogen udskiftning både blandt børn og voksne, men
medlemstallet har ligget stabilt i forhold til 2015 på knapt 100 medlemmer. Vi havde ikke
så mange børn og unge i foråret, men annoncering via Skoleforvaltningens intranet gav en
tilgang til efterårssæsonen. Det medførte et temmelig stort pres på banerne i 25 m
bassinet i tiden 19 – 20, hvilket blev løst med en stram opdeling i grupper og fordeling af
baner.
Vi oprettede et nyt hold for voksne med vandskræk dels i begyndelsen af året og dels i
september. Deltagerne på begge hold fik en 1 times introduktion til Halliwick inden de
startede. Vi havde ikke mulighed for at oprette flere hold, så vi måtte oprette en venteliste.
Instruktører
Tre af de fire nye instruktører, som startede hos os i løbet af 2015, forlod os desværre i
løbet af 2016. Så selv om Maj Iversen kom ind som frivillig i foråret, var det først, da to af
vore svømmere, Annette Corneliussen og Lis Jørgensen, sagde ja til at gå ind i en
instruktørfunktion, at vi lige akkurat var instruktører nok til de forskellige opgaver.
Socialt
I januar havde vi en vellykket udflugt til Vandhalla ved Egmonthøjskolen i Hou, og
sommerafslutningen blev afviklet i dejligt sommervejr i juni.
Fremtid
Hvis der viser sig interesse, vil vi arrangere en udflugt til et vandland i august. Vi skal
endvidere etablere en gruppe, som får til ansvar at søge sponsorstøtte til vor deltagelse i
et Internationalt Halliwickstævne i Krakow i Polen i september 2018.
Harald

