HASA Årsberetning 2018.
2018 blev indledt med, at i anledning af at Aarhus var Europæisk Frivillig Hovedstad arrangerede
Frivillighedscenter Aarhus en fotokonkurrence på Rådhuset. HASA gik hen og vandt denne
fotokonkurrence (se Plask nr. 1 fra februar) så ud over en kopi af udstillingsplanchen + en
gavekurv, hvis indhold blev benyttet til banko under generalforsamlingen, fik vi lovning på, at
Stiftstidende ville bringe en artikel om klubben. Det vidste avisens redaktion intet om, men med
Aases mellemkomst blev artiklen bragt i september.
Den store begivenhed for mange i HASA i 2018 var forberedelserne til og deltagelse i det 4.
internationale Halliwick svømmestævne i Krakow i september. Vi dannede et dansk hold
sammen med HASI, Silkeborg og Sælungerne, Esbjerg. Der er bragt udførligt referat i Plask nr.
4 fra november. Det som ikke er omtalt i Plask, er det store arbejde med at planlægge og
forberede turen, som i stor udstrækning blev varetaget af pårørende til de deltagende
svømmere. Ansøgning til fonde var en anden vigtig opgave, og her var vi godt hjulpet af Hardy
Kjærgaard og hans personlige kontakter1
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 opgaver knyttet til klubbens
daglige drift, som styring af økonomien og undervisningen, afholdelse af generalforsamling,
svømmestævne og sommerafslutning, har vi i foråret brugt tid på at gennemgå klubbens
procedurer i forhold til Persondataloven og vor håndtering af følsomme oplysninger.
I foråret valgte vi endvidere at skifte fra det elektroniske medlemssystem Klubmodulet til
medlemssystemet Hold-sport, bl.a. fordi det sidste er meget billigere og generelt mere enkelt
at gå til. Overgangen faldt lige i månedsskiftet juli-august, hvilket desværre medførte, at nogle
nåede at betale kontingent til det system vi lige var ved at forlade, men det blev heldigvis
nemt ordnet.
Styregruppen har længe arbejdet med at fordele opgaverne, dels for at formanden kunne
aflastes, dels for at forberede et generationsskifte. DGI havde et tilbud om sparring med en af
deres konsulenter i denne proces. Vi havde 3 møder i løbet af efteråret med DGI, og fik trukket
nogle linjer op, som ikke afveg så meget fra det vi havde gjort os klart forinden. For øjeblikket
varetager formanden både de formelle formandsopgaver og ansvaret for undervisning og
supervision af instruktørerne. De funktioner må i fremtiden skilles ad. Harald har meddelt, at
han går af som formand marts 2020, men at han godt vil fortsætte med tilrettelæggelsen af
undervisningen i et par år endnu. I denne omstillingsproces har styregruppen valgt at
fremsætte forslag om at udvide styregruppen fra 3 til 5 personer + bevare de nuværende 2
suppleanter.

Vi modtog støtte fra Købmand Hermann Sallings fond og fra kontorforsynings firmaet M. Daarbak. Endvidere
tilskud fra det kommunalt administrerede Aarhus Oljemøllens fond for kulturelle formål, og enkelte af vore
svømmere fik personlig støtte fra Elsass fonden for personer med CP.
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De funktionsansvarlige
Som skrevet sidste år, så er Styregruppen dybt afhængig af den indsats som de
funktionsansvarlige yder ift. 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 nu af Styregruppen (Morten og Lene), men denne og andre
funktioner kan sagtens med fordel overtages af andre, som f.eks. styring af fotokartotek og
ansvar for fotografering, vedligehold af materiel som f.eks. vore badestole. Som en frivillig
opgave kan også nævnes ansvar for vort arkiv, som opbevares i en lagerboks hos Nettolager. I
sommer skabte Aase og Morten orden på arkivet, så ansvaret for arkivet er fremover en
overskuelig opgave.
Årets ildsjæl: Marianne Bisgaard for hendes store arbejde med at tage den første snak med
alle som henvender sig for at blive medlemmer.
Det er også en vigtig, at vi er repræsenteret med et medlem af HASAMs forretningsudvalg
(Harald) og HASAMs stævneudvalg (Lene og Harald). Harald er endvidere formand for det
internationale stævneudvalg, men kun til en gang i år (2019).
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 heraf to nyuddannede fra
foråret. Det afhjælper at Maj sluttede i foråret og Kirsten har barselsorlov. Hertil kommer 3,
som afslutter grunduddannelsen i januar 2019, Mette, vor svømmetræner, Susanne
Søndergaard, ny i klubben fra efteråret og Helle Olin, som er instruktør i Lystrup
svømmeklub, men som også ønsker at arbejde hos os. Endelig har vi fået hjælpetræner til
børnene i træningsbassinet, vor konkurrencesvømmer Sarah Halling Pedersen.
Livredder og svømmeinstruktør
Vor tidligere instruktør, Carl Emil, er tilbage, men nu i rollen som livredder. Dejligt med en
som kender forholdene, og dejligt at vor svømmeinstruktør Mette fortsat er hos os.
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 ingen
på ventelisten, og kun nogen få som holdt pause af forskellige årsager.
Økonomi
Det har været en del arbejde med at få medlemsmodulet Hold-sport tilpasset klubbens behov.
Morten har redigeret vejledningen til hvordan man melder sig ind og betaler kontingent via
Hold-sport, - en vejledning man kan finde via hjemmesiden.
Det er en stor hjælp for Styregruppens budgetstyring, at regnskabsfører Irene udarbejder
regnskabsoversigter i løbet af året. Den fondsstøtte vi modtog til deltagelse i svømmestævnet
i Krakow, dækkede alle udgifter, så klubkassen blev ikke belastet af vor deltagelse. Næste
Internationale stævne bliver i Kroatien i 2021.

Årsregnskabet viste et lille overskud og en tilfredsstillende kapital. Ved støtte af Købmand
Hermann Sallings fond har vi i efteråret kunnet købe tre nye badestole.
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 har vi medlemmer, der ikke kan komme til svømning, medmindre de tilbydes
transport. På trods af handicappolitikkens flotte målsætning har vore medlemmer de senere
år fået mindre og mindre økonomisk støtte til transport, og perioder slet ingen støtte. Det
påhviler HASA, på vegne af vore medlemmer, at søge økonomisk støtte fra § 18-midlerne
(frivillighedsmidler) til transport. For nuværende har vi fået bevilget kr. 5.000, de rækker et
stykke ind i 2019.
Kontakt til svømmehallen og kommunen
Kontakten til svømmehallens ledelse har fortrinsvis foregået via e-mails. Tonen er altid
positiv, men det kan ind i mellem knibe med, at der følges op på det vi henvender os om, eller
så handles der meget langsomt. Halinspektør gennem flere år, Mikkel Bendixen, fik andet
arbejde pr. 1. december.
Planerne for etablering af et Medborgercenter på Lyseng (Lys1) går langsomt. Ved et møde i
foråret-18 var der meget lidt nyt, men sidst på året har Fonden Lyseng Idrætscenter, som står
bag projektet, udtrykt noget større optimisme.
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 arrangører og aftenens nisse.
Andre arrangementer i løbet af året er middagen i forbindelse med generalforsamlingen og
vort svømmestævne i april, og sommerafslutning 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 under ”Hvor og Hvornår?”.
Hjemmesiden er vist god nok for nye potentielle medlemmer, men webmasteren er i tvivl om
hvor mange eksisterende medlemmer der reelt bruger og finder information på vores
hjemmesiden. Hvis en hjemmeside ikke bruges af medlemmerne, plejer det at være et tegn på,
at noget bør laves om. Derfor opfordrer webmaster Morten medlemmerne til at komme med
eventuelle kommentarer: Opfylder hjemmesiden dine ønsker/behov, eller hvad er det der
'driller'?

HASAs historie.
Vi mener, det er vigtigt, at HASAs arkivmateriale bevares for eftertiden. Første skridt i denne
proces har været, at Aase har afleveret 2 eksemplarer af alle nummer og årgange af Plask på
Stadsarkivet på Dokk1.
Det næste skridt var, at Anne Margrethe har gennemgået arkivet med referater, regnskaber
osv. og sorteret materialet i henhold til den vejledning vi har fået fra Stadsarkivet. Det
materiale er nu klar til at aflevere på Dokk1. Alt afleveret materiale vil være fuldt tilgængeligt,
for de som måtte være interesserede. Fra de seneste år har vi referater, regnskaber osv.
elektronisk. Det skal også gennemgås og efterfølgende overføres til Stadsarkivet.
Endelig skal vi have styr på vort fotomateriale. Vi har opstillede følgende mål for at opbevare
billeder:
- Vi vil dokumentere årets gang i HASA vha. billeder.
- Vi vil opbygge et billedarkiv til Plask, pressen og andet relevant.
Det har været et godt år for HASA. Tak til alle for at I bidrager til det gode samarbejde og den
gode stemning.
Styregruppen, januar 2019.

