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HASA Årsberetning 2019 
Der har ikke været nogen store begivenheder, som vi i 2019 skulle fejre eller som HASA har 
deltaget i. Vi har haft ro til at koncentrere os om træning og undervisning, og kan glæde os 
over de fremskridt som vore svømmere har gjort, både blandt dem, som modtager 
undervisning og blandt vore motions- og konkurrencesvømmere. Der er sat en række 
personlige rekorder ved distancesvømning (helt op til 8 km) og fine resultater ved stævnerne.   
 
Styregruppen.  
Vi har arbejdet godt sammen i Styregruppen. Vi har afholdt 4 møder med delvis deltagelse af 
suppleanterne og med redaktør Aase som observatør. Ud over opgaver knyttet til klubbens 
daglige drift, som styring af økonomien og undervisningen, afholdelse af generalforsamling, 
svømmestævne og sommerafslutning, har vi også brugt tid det planlagte formandsskifte efter 
den kommende generalforsamling (marts 2020).   
 

Efter at styregruppen blev udvidet fra 3 til 5 medlemmer ved generalforsamlingen (2019) 

skulle arbejdsdelingen genforhandles. Det var ikke det store problem, bl.a. fordi Charlotte 

gerne ville gå ind i både det nationale og det internationale stævneudvalg. Susanne blev valgt 

med henblik på, at hun kunne påtage sig en ledelsesopgave i forbindelse med det 

generationsskifte, som styregruppen var ved at forberede. Som formand har Harald haft de 

formelle formandsopgaver og samtidigt haft ansvaret for undervisning og supervision af 

instruktørerne. At adskille disse to funktioner har været en vigtig arbejdsopgave for 

styregruppen.  

 

Desværre måtte Charlotte træde ud af styregruppen i efteråret, dels fordi hun var blevet ekstra 

forpligtet der hjemme, og fordi hun var skiftet fra et arbejde hjemmefra som selvstændig til at 

være ansat i et rigtig ønskejob - en chance hun ikke kunne lade gå fra sig.  

 

De funktionsansvarlige 

Som skrevet sidste år, så er Styregruppen dybt afhængig af den indsats som de 

funktionsansvarlige yder: redaktion af Plask (Aase og Bjørn), regnskab (Irene), kontaktperson 

for henvendelser (Marianne), Rottehul og Musehul (Mariane, Jane og Maybrit), optælling af 

børn og unge (Jane) og sommerfest og ”åndehullet” (Hans og Ole). Planlægning af vort eget 

svømmestævne ledes fra Styregruppen af Morten og af svømmeholdets leder Lene. Med 

hensyn til vedligehold af badestole og andet materiel, har Ole påtaget sig denne funktion, men 

vi har endnu ikke fået etableret et meddelelsessystem, så han kan samle nogle opgaver 

sammen, inden han går i gang. Styring af fotokartotek og til dels ansvar for fotografering er 

stadig i udbud. 

  

Årets ildsjæl blev Hans Foldager, for hans mangeårige engagement i HASA, både som 

Halliwick instruktør og som instruktør i dykning og snorkling, samt som suppleant til 

styregruppen og ansvarlig for mange af vore sociale arrangementer.  
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Det er vigtigt, at HASA er repræsenteret med et medlem af HASAMs forretningsudvalg 

(Harald) og HASAMs stævneudvalg (Lene og Harald). Harald har indtil i år (2019) været 

formand for det internationale stævneudvalg, og det kunne være ønskeligt, at det danske 

medlem af dette udvalg kommer fra HASA. 

 
Instruktører 
Vore instruktører yder en uvurderlig indsats hver onsdag aften for at få det hele til at hænge 
sammen. Ved årsskiftet har vi 10 Halliwickuddannede instruktører. 
 
Livredder og svømmeinstruktør 
Carl Emil er fortsat som livredder, men har også medvirket sammen med Mette som 
svømmeinstruktør, hvorfor han også har været med til svømmestævnerne udenbys. 
Svømmetræningen koncentrer sig om vore konkurrencesvømmere, men vi er fuldt 
opmærksomme på, at flere motionssvømmere også ønsker instruktion. 
 
Medlemmer 
Som i tidligere år har der været nogen udskiftning både blandt børn og voksne. Men 
medlemstallet har ligget stabilt på ca. 100 medlemmer. Ved udgangen af året havde vi en 
voksen på ventelisten, og kun nogle få holdt pause af forskellige årsager.  
 
Økonomi 
Det er en stor hjælp for Styregruppens budgetstyring, at regnskabsfører Irene udarbejder 
regnskabsoversigter i løbet af året. Årsregnskabet viser et relativt stort overskud og en 
tilfredsstillende egenkapital. Udgifter i 2020 vil stige blandt andet på grund af øgede udgifter 
til uddannelse. På sigt kan der forventes større udgifter i både 2021 (International svømme-
stævne i Kroatien) og i 2022 (HASAs og hermed Halliwick’s 50-års jubilæum i Danmark). 
En fondsstøtte, som den vi modtog til deltagelse i svømmestævnet i Krakow, hvor alle udgifter 
blev dækket, kan vi nok ikke håbe på igen.  
 
Medlemsmodulet Holdsport  fungerer godt i forhold til klubbens behov, og det er kun et fåtal 
af medlemmerne, som ikke kan finde ud af selv at oprette sig. Morten har udarbejdet 
vejledningen til hvordan man melder sig ind og betaler kontingent via Holdsport - en 
vejledning man kan finde via hjemmesiden. Som registreret medlem modtager man 
automatisk en kontingentopkrævning lige i begyndelsen af august. Holdsport er gratis for 
klubben, men der pålignes hvert medlem at betale 10,- kroner til Holdsport, når de betaler 
kontingent. Det betalte man også til det tidligere system, som samtidigt kostede over 2.000 kr. 
om året. 
 
Børnehjælpsdagens Julelotteri 
Som noget nyt har HASAs medlemmer solgt 200 skrabelodder for Børnehjælpsdagens 
Julelotteri. Det er en flot præstation og en god hjælp til Børnehjælpsdagens arbejde. 
Overskuddet fra Julelotteriet bruger Børnehjælpsdagen blandt andet til Oplevelsesbanken, 
der inviterer anbragte unge til forskellige kulturelle arrangementer som koncerter, 
teaterforestillinger og biografture. Overskuddet bruges også til projektet Empower4U, der 
gennemfører kompetenceudvikling med 17-24-årige anbragte og tidligere anbragte unge. 
Målet er at styrke de unge, så overgangen fra anbringelse til et selvstændigt voksenliv bliver 
lettere. 
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Det har været let at sælge de 200 lodder. Det eneste problem har været at få alle pengene i 
hus, et opmærksomhedspunkt, hvis vi vil gøre det igen. HASA får 12 kr. for hver solgt lod, så vi 
har 2.400 kr. til aktiviteter for klubbens medlemmer. Det er endnu ikke fastlagt, hvad de skal 
bruges til. Forslag og ideer er velkomne.  
 
 
Taxakørsel 
Århus kommune har en handicappolitik der skal sikre ligeværd, lige muligheder og respekt 
for borgere med handicap. Alt sammen for at støtte Århus kommunes vision om ”Århus – en 
god by for alle”. 
I HASA kan vi ikke se, at denne vision omfatter handicappedes mulighed for at deltage i 
svømning hvis de ikke selv kan transportere sig eller selv kan benytte offentlig transport. På 
trods af handicappolitikkens flotte målsætning har vore medlemmer de senere år fået mindre 
og mindre økonomisk støtte til transport. På vegne af vore medlemmer har HASA søgt - og 
fået afslag på - § 18-støtte (frivillighedsmidler) til dækning af transport. Bjarne har således 
ikke kunnet komme til svømning i næsten et år.  
 
Kontakt til svømmehallen og kommunen 
Kontakten til svømmehallens ledelse har fortrinsvis foregået via e-mails. Tonen er altid 
positiv, men der kan ind i mellem knibe med, at der følges op på det, vi henvender os om, eller 
også handles der meget langsomt. Efter renovering af bruserrummene i omklædningen i 
sommerferien manglede der håndgreb og sæbedispensere ved håndbruserne. Det skrev vi til 
halledelsen om med nøje angivelse på, hvordan de skulle monteres. Det blev først endeligt 
ordnet midt i december. Den nye haldinspektør hedder Martin Bjørn. 
  
Planerne for etablering af et Medborgercenter på Lyseng (Lys1) går langsomt. Ved et møde i 
foråret var der meget lidt nyt, og her sidst på året har Fonden Lyseng Idrætscenter, som står 
bag projektet, skrevet, at det tager tid at få budgettet på plads. 
 
Socialt 
At børnene og de unge kan samles i Musehullet og de voksne i Rottehullet efter svømning er 
nok klubbens vigtigste ”sociale kit”. Juleafslutning arrangeres af medlemmerne selv. Hos de 
voksne er – traditionen tro – Aase arrangør og aftenens nisse, mens børnene arrangerer en 
traditionel julefrokost. 
 
Andre arrangementer i løbet af året er middagen i forbindelse med generalforsamlingen, vort 
svømmestævne i april, og sommerafslutningen i juni. Endelig er der fællesspisning arrangeret 
under navnet ”Åndehullet” 2 – 3 gange i løbet af året. 
 
Medlemsbladet Plask har en vigtig social funktion i klubben. Bladet formidler billeder og 
beskrivelser fra begivenheder og aktuelle kommentarer og information om kommende 
begivenheder.  Plask er samtidigt et flot ansigt udadtil.  
 
Hjemmesiden bringer også vigtig information til medlemmerne, og de aktuelle ting bør altid 
være at finde under ”Hvor og Hvornår?”. På sidste generalforsamling satte Morten 
spørgsmålstegn ved om den blev brugt af eksisterende medlemmer eller det kun var for nye 
potentielle medlemmer? Finder medlemmerne de informationer som ønskes? Hvis en 
hjemmeside ikke bruges af medlemmerne, plejer det at være et tegn på, at noget bør laves om. 
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Derfor blev der nedsat en hjemmeside arbejdsgruppe og der blev opfordrer til at 
medlemmerne skulle give feedback: Opfylder hjemmesiden dine ønsker/behov, eller hvad er 
det der 'driller'?   
Arbejdsgruppen har i skrivende stund endnu ikke vært samlet, hvilket beklages, men der er 
heller ikke kommet feedback fra medlemmerne, så dette er en opgave der må arbejdes videre 
med i den kommende sæson. 
 
HASAs historie. 
Vi mener det er vigtigt, at HASAs arkivmateriale bevares for eftertiden. Vi har fået plads til 
vort materiale i Stadsarkivet på Dokk1. Her er nu 2 eksemplarer af alle numre og årgange af 
Plask og en stor del af vore ældre referater og regnskaber etc. Vore elektroniske referater, 
regnskaber o.l. er endnu ikke overført, og vi har endnu ikke styr på vort fotomateriale. 
 
2019 har været et godt år for HASA. Tak til alle for, at I bidrager til det gode samarbejde og 
den gode stemning. 
 
    Styregruppen, februar 2020. 
 
 


