Styregruppens beretning for 2015.
2015 har været et år med flere problemer og udfordringer end det vi ellers er vandt
til. Trussel om nedlæggelse af Anneksbygningen med vort mødelokale ”Rottehullet”,
usikkerhed mht. kommunale tilskud, svigtende medlemstal samt indførelse af ny
hjemmeside og ny medlemsdatabase med tilhørende opkrævningssystem, for blot at
nævne nogle af hovedpunkterne.
Styregruppen.
Vi har arbejdet godt sammen i Styregruppen, med behørige respekt for den
”arbejdsramte” i gruppen og for de to andre medlemmers andre engagementer.
Styregruppen har afholdt 5 møder med deltagelse af suppleanterne og med redaktør
Aase som observatør.
Indførelse af den nye hjemmeside (www.hasa.dk) og den nye medlemsdatabase
med tilhørende opkrævningssystem (www.hasa.klub-modul.dk ) blev gennemført i
løbet af sommeren, så alt var klappet og klart til efterårets sæsonstart. Overgangen
fra indbetaling via klubbens bankkonto til automatisk opkrævning via klubmodulet har
ikke været uden problemer, og det er mange af klubbens medlemmer, som endnu
ikke er overført til det nye system. Systemet forudsætter, at man benytter internettet,
hvilket ikke alle medlemmer gør. Vi har forsøgt at vejlede, og har også foretaget de
nødvendige indtastninger for flere af medlemmerne. Til foråret går vi det hele
igennem, så systemet forhåbentlig kører inden næste sæson.
Hjemmesiden er blevet vel modtaget. Vor web-redaktør Jørgen Pedersen har valgt
ikke at fortsætte efter at den nye hjemmeside er ”gået i luften” bl.a. fordi hans
styresystem ikke harmonerer med hjemmesiden. Tak til Jørgen for hans store
indsats gennem rigtig mange år.
Som led i udviklingen af hjemmesiden og af hensyn til redaktionen af medlemsbladet
”Plask”, fik vi i foråret en professionel fotograf til at tage nogle billeder, der
illustrerede aktiviteten i svømmehallen. Styregruppen arbejdet med etableringen af
en billeddatabase og efterlyser et medlem, som vil gå ind i dette arbejde.
Kontakt til svømmehallen og kommunen
Vor sæsonstart i efteråret blev forsinket 14 dage pga. reparation af svømmehallens
tekniske installationer. Vi oplever nu et velfungerende anlæg med nogle
skønhedspletter som svingende temperatur i bruserne og vanskeligheder med at
betjene sæbedispenserne.
Vi har talt med den daglige leder af svømmehallen Mikkel Bendixen, om han ikke
kunne indkalde til et møde for de som benytter fælleslokalet i Anneksbygningen (dvs.
Rottehullet). Det er aldrig blevet til noget, men al balladen omkring flytningen af
Højbjerg bibliotek til Lyseng medførte at brugerne af bygningen kom i lidt bedre
kontakt, selvom vi ikke har en samarbejdsaftale blandt brugerne.
Det var en gruppe under Fonden Lyseng (dvs. Idrætshallen), som havde udarbejdet
forslaget til placering af biblioteket på Lyseng. Harald var i foråret til møde med
gruppen sammen med formand for Lyseng svømning (Morten Lindholm). Gruppen
ville gerne i dialog med alle brugere af Lyseng og talte bl.a. om at etablere et fælles
nyhedsmedie. Vi har efterfølgende ikke modtaget referat fra mødet eller hørt fra med
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Initiativgruppen. Rådmanden har da også droppet alle planer om flytning af
biblioteket til Lyseng.
Der har imidlertid været arbejdet med udnyttelse af de arealer som relaterer sig til
Lyseng Idrætspark. Fællesrådet for Holme-Højbjerg-Skåde (Formand Carl Nielsen)
inddraget i denne planlægning og vi har været til et møde i januar i år (dvs. 2016).
Økonomi
Klubben modtager et årligt driftstilskud fra kommunen (fra Sport og Fritid). Tilskuddet
på 125.000,- skal deles mellem Lavia og os. En del af tilskuddet går til dækning af
lokaleudgifter, resten til drift. Lavias lokaleudgifter har svinget meget, hvilket har
medført at det tilskud vi har fået også har svinget meget. Det er nu fastlagt en
beregningsmåde/fordelingsnøgle, der medfører at vi fremover vil modtage ca.
30.000,-/år.
I efteråret blev vi helt overraskende tildelt 40.000,- fra Århus Idrætsfond. Pengene er
endnu ikke udbetalt, da de skal gå til aktiviteter og anskaffelser, der ligger udenfor
den almindelig drift. Vi har mange tanker om hvordan pengene skal anvendes, men i
skrivende stund er budgettet ikke endelig fastlagt.
Taxakørsel
Klubkørselsordningen er blevet nedlagt, og Styregruppen skal fremover søge om
transport iht. §18 puljen for frivilligt socialt arbejde. Vi søger for de af vore
medlemmer, som ikke kan anvende offentlig transport og som ikke er berettigede til
handicapkørsel. Sidst på året fik vi at vide, at Magistraten for Sundhed og Omsorg
ikke mente, vi var målgruppe for MSO, men henviste os til Magistraten for Sociale
forhold og beskæftigelse (MSB). Ansøgning for 2016 skal være inde senest 1.
februar 2016.
Taxakørslen har været administreret af Rhona gennem mange år. Pga. sygdom bad
hun efteråret om at blive fritaget for sit tillidshverv. Det er overtaget af Søren fra
Styregruppen. Stor tak til Rhona.
Medlemmer
Vi beder alle, der ønsker at melde sig ind i HASA, om at kontakte klubben inden
indmeldelse. Marianne Bisgaard er den de ringer til og hun kanaliserer så
henvendelserne videre. Hun er en meget stor hjælp.
Vi har i 2015 fået 8 nye børn og 15 nye voksne, men det samlede medlemstal er
faldet med 35 personer. det var specielt i foråret at vi havde næsten ingen tilgang af
nye små børn samtidigt som de unge svømmere forsvandt ligeså stille.
For at få afklaret årsagen til det store frafald af børn, sendte vi i foråret ud et
spørgeskema. Svarprocent var desværre under 50, så det var meget svært at
konkludere noget, specielt da alle de der svarede gav udtryk for tilfredshed med vort
tilbud. Blandt ønsker til fornyelse var ønsker trænings weekendophold.
Vi har, for at rekruttere nye medlemmer, sendt information til behandlingsstedet IKH
(Institut for Kommunikation og Handicap) og til byens to specialbørnehaver og
hovedbiblioteket. Den ny hjemmeside har tydelig appel til børn og unge, men vi har
endnu ikke udnyttet muligheden for at reklamere for HASA på de Tv-skærme som
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hænger ved indgangen til de kommunale svømmehallen. Det vises også i andre
svømmehaller. Vi vil opfordre de lokale handicapforeninger til at bringe omtale i deres
nyhedsudsendelser eller på deres hjemmeside. Vi vil også kontakte nogle af
specialklasserne.
Nye instruktører og videreuddannelse af instruktører
I marts fik vi to nye frivillige instruktører Amy Coulson og Jelena Paetzold, begge
under uddannelse til fysioterapeuter. De fik Halliwick grundkursus maj-juni.
I november fik vi yderligere to nye frivillige instruktører, Ida Bonnerup Rasmussen og
Anne Sofie Studstrup. De er tilbudt grundkursus i marts. Det samme er
svømmetræner Carl Emil.
I efteråret deltog Maybrit Damgaard på et videregående kursus Halliwick.
Undervisning
Vi har 10 uddannede instruktører og 2 der skal uddannes.
Undervisningen af de voksne med vandskræk blev lagt om i efteråret, bl.a. ved at de
stod på venteliste, så vi kan etablere et nyt hold på 4 deltagere. Alle nye fik også em
times introduktion til Halliwick konceptet, således at de kendte til det teoretiske
udgangspunkt for vor undervisning (”at de ved lidt om hvorfor vi gør som vi gør”).
Vi har haft opstart af nye hold med 2-3 måneders mellemrum, samtidigt som vi har
byttet lidt rundt på deltagerne på de enkelte hold for at deltagerne var så nogenlunde
på samme niveau. Det har give mere ro over undervisningen og klare linjer ift.
ventelister etc.
Klubben har udarbejdet en sikkerhedsprocedure for pludselig sygdom og
tilskadekomst i hallen. Den er hængt op på opslagstavlen.
Socialt
At Olga og Tonni ved generalforsamlingen sidste år lod sig pensionere fra deres
ansvaret for Rottehullet, skabte et stort hul i kærnen for vort sociale liv. Men den
efterfølgende etablering af et “kaffebryggerhold” har vist, at et så stort ansvar, også
kan løftes af andre. Marianne J., Karen Cecilie og Ole indgik en aftale om en
rotationsordning, og indkøb og ”have kage med listen” har fungeret upåklagelig, jnf.
Plask nr. 3/15 side 9
Sommerfesten fredag 12. juni var en god aften med 25 deltagere. Næste gang skal
vi være mere aktiv i at opfordre de unge til at deltage.
Ædedolkene, som siden er omdøbt til Åndehullet, er en gruppe som mødes ca. hver
tredje måned til en hyggelig frokost. Arrangementet annonceres i ”Rottehullet”, i mail
til medlemmerne og evt. også i Plask.
Træningsdragter: Klubben yder et mindre tilskud, og vi får dragterne til favørpris fra
Sport24, når de bestilles gennem Lene. HASA deltagere ved stævner udstyres med
en HASA T-shirt.
Distancer og prøver
Der har været afholdt distancesvømning hen mod slutningen af både forårs og
efterårssæsonen. Der svømmes langt, og for Louise er målet nu 5 km.
Duelighedsprøver blev bestået af flere børn i foråret.
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Stævne
Resultater fra vor deltagelse i stævnerne i Silkeborg og Esbjerg og ved vort eget
stævne i april, har været bragt i Plask.
Ved vort stævne i april fik vi afprøvet det nyudviklede elektroniske
”Måldommersystem”. Der var tilfredshed, og enkelte svagheder er efterfølgende
blevet ændret.
HASA er medlem af HASAMs stævneudvalg. Som stævneleder ved vort sidste
stævne gjorde Harald den fejl, at han ikke stoppede stævnet, da det blev klaget over
en fejl starttid for en svømmer til semifinalen. Dette er blevet undskyldt overfor
klubben og for stævneudvalget. Stævneudvalget skal i øvrigt til at arbejde med
planer for deltagelse i international svømmestævne i 2018.
Samarbejde med andre klubber, HASAM og andre organisationer.
HASA er tilknyttet dansk Handicap IdrætsForbund (DHIF), Dansk Gymnastik og
Idræt (DGI), Dansk Svømmeunion (Svøm), Halliwick Samarbejdet i Danmark
(HASAM) og Idrætssamvirket Århus. Det giver nogle udgifter i kontingenter, men
også mulighed for råd og støtte, både hvad angår uddannelse, men også hvad angår
vort forhold til og samarbejde med kommunen.
I foråret indgik HASA en samarbejdsaftale med Aarhus kommunes socialpsykiatriske
idrætstilbud ”Idræt på banen” mhp. at instruktører fra HASA skulle yde frivillige
undervisning og instruktion til brugere af ”Idræt på banens” svømmetilbud i
Gellerupbadet torsdag formiddag.
HASAs hold af frivillige har bestået af 5 personer. Af administrative grunde
etablerede vi HASA’s lillesøster ” HAPSU” i efteråret: ”Halliwick undervisning af
Psykisk Sårbare og Udsatte voksne”. HAPSU er optaget i Dansk Svømmeunion, og
HAPSU har overtaget HASAs samarbejdsaftale med “Idræt på banen”.
Fremtid
Forslag til aktiviteter i kulturåret 2017 modtages med stor tak. Temaet er ”Rethink”.
HASA (og Lyseng svømmeafdeling) har 45 års jubilæum i 2017.
HASA er som medlem af HASAM tilknyttet International Halliwick Association (IHA),
som holder konference og generalforsamling i 2017. Der var ingen deltagere fra
HASA ved et tilsvarende møde i Barcelona i 2015.
IHA skal efter planen af holde et internationalt svømmestævne i 2018. Tid og sted
endnu ikke fastlagt, men vi planlægger at være en del af det danske hold.
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