HASA Årsberetning 2020
Dette bliver desværre ikke en typisk årsberetning, men derimod en lidt særlig én af
slagsen. Årsagen hertil er, at Corona-virussen har fyldt meget i vores hverdag det
sidste års tid, og at den muligvis vil gøre det lidt endnu. Normalvis ville jeg have
skrevet om socialt samvær, svømmestævner og vores årlige arrangementer, men i
stedet kommer jeg til at nævne COVID-19 et par gange eller tre. Restriktioner om 2meters afstand påvirker en svømmeklub som HASA meget. Dette er ligeledes årsagen
til, at ikke alle medlemmer har kunne deltage i vores korte åbningsperiode i efteråret.
Grundet myndighedernes udmeldinger og fordi det er frarådet at bruge værnemidler i
bassinet, har vi ikke kunne tilbyde den støtte, som nogle af vores svømmere har brug
for i vandet. Derfor var det kun vores selvsvømmere, konkurrencesvømmere og børn
med deres forældre, der kunne deltage i genåbningen. Vi har været kede af
omstændighederne, men vi har samtidig måtte respektere dem for at passe på
hinanden.
Styregruppen:
På trods af, at det på mange måder har været et stille år, har det ikke stået stille i
styregruppen - tværtimod. Vi har haft ekstraordinært mange virtuelle møder, hvor vi
især har haft fokus på håndteringen af COVID-19. Spørgsmålet om, hvorvidt og
hvordan vi har skulle forholde os til restriktioner, nedlukning og genåbning har været
et centralt tema til vores styregruppemøder. Derudover har vi som vanligt drøftet
klubbens daglige drift, styring af økonomi og planlægning af kommende
arrangementer. Til vores møder har suppleanterne deltaget, og Aase har været
observatør. Vi har arbejdet godt sammen i styregruppen, hvorpå vi er kommet godt
igennem 2021 på trods af Corona situationen.
Instruktører:
Vore instruktører yder en kæmpe indsats hver onsdag aften for at få det hele til at
hænge sammen. Specielt i dette Corona ramte år var I med til at gøre det muligt, at
vi kunne åbne op for svømmeklubben til henholdsvis midt marts og
efterårsmånederne september, oktober og november. Hvis I ikke havde stået klar
med jeres altid gode humør og gåpåmod, havde det ikke været muligt. Ved årsskiftet
har vi 10 Halliwick uddannede instruktører. Carl Emil´s funktion er gået fra at være
livredder til at være svømmetræner for konkurrencesvømmerne sammen med
Susanne. Svømmetræningen koncentrer sig primært om vores
konkurrencesvømmere, men vi er fuldt ud opmærksomme på, at flere af vores
motionssvømmere ønsker mere instruktion.
Livredder:
I og med at Carl Emil ikke længere er livredder, har vi budt velkommen til vores nye
livredder Yasmina, som vi glæder os til at samarbejde med. Vi fik lov til at opleve
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Yasmina og hendes 2 kompetencer som livredder i de måneder, hvor HASA var åben,
og vi har været yderst tilfredse med hende.
De funktionsansvarlige:
Som Harald skrev sidste år, er HASA og styregruppen dybt afhængige af den indsats,
som de funktionsansvarlige yder i forhold til redaktion på PLASK (Aase og Bjørn),
regnskab (Irene), kontaktperson for henvendelser (Marianne), Rottehullet og
Musehullet (Mariane, Jane og Maybrit), optælling af børn og unge (Jane), sommerfest
og ”Åndehullet” (Hans og Ole) samt planlægning af vores eget svømmestævne
(Morten og Lene). Med hensyn til vedligeholdelse af badestole og andet, har Ole
påtaget sig denne opgave. Der er blevet indkøbt en notesbog, der skal ligge i rummet,
hvor vi har badestole og lign. Heri kan man notere, hvilke vedligeholdelsesopgaver
der er, så Ole har overblikket over det, der skal laves. Denne plan er dog endnu ikke
iværksat grundet Corona nedlukningen. Lige så snart vi åbner op igen, vil planen blive
eksekveret.
HASA´s Stævneudvalg:
Lige nu har vi en ideplan på tegnebrættet angående oprettelse af et stævneudvalg i
HASA.
Medlemmer:
Grundet COVID-19 har vi desværre oplevet en nedgang i vores medlemstal, som
aktuelt er på 90 medlemmer. Få medlemmer har meldt sig ud, og der er kommet få
unge til, men grundet Corona situationen og de manglende svømmemuligheder har en
del medlemmer (forståeligt) valgt ikke at betale kontingent. Styregruppen har derfor
besluttet, at disse medlemmer ikke vil modtage Plask. Vi har opfordret til passivt
medlemskab og håber naturligvis, at medlemstallet stabiliserer sig eller øges, når
Danmark igen åbner op og vi dermed kan mødes som før. Som tidligere nævnt var
det desværre ikke alle, der kunne deltage i vores korte åbningsperiode i efteråret. Det
var kun vores selvsvømmere og børn med forældre, der havde mulighed for at
svømme, da forholdende ikke tillod, at vi kunne hjælpe dem, der har brug for støtte i
vandet. Dette har muligvis også haft indvirkning på vores medlemstal.
Økonomi:
Det er en meget stor hjælp for styregruppens budgetstyring, at regnskabsfører Irene
udarbejder regnskabsoversigter i løbet af året. Årsregnskabet viser et relativt stort
overskud og en tilfredsstillende egenkapital. Det store overskud skyldes både, at vi
ikke har haft de samme udgifter, som vi plejer til eksempelvis stævner, udgifter til
instruktørerne og livredder. Ydermere skyldes overskuddet, at vi har modtaget støtte
fra forskellige fonde. Udgifterne i 2021 vil sandsynligvis stige, blandt andet på grund
af øgede udgifter til instruktøruddannelse, HASA´s 50- års jubilæum, vanligt
budgetterede udgifter i løbet af et år samt specielle arrangementer, når klubben åbner
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igen. På baggrund af COVID-19 har vi i år modtaget et økonomisk bidrag fra Aarhus
kommune og Salling Fonden, hvilket vi er yderst taknemmelige for. Stinna, der er mor
til Frederik, har søgt støtte fra Aschengreens legat og Jascha Fonden. Det har givet ret
store bevillinger, der blandt andet skal bruges til nye klubdragter. Hvad de resterende
midler skal bruges til, er endnu uvist, men de skal dog ikke indgå i driften af klubben.
Vi er utrolig glade for det store stykke arbejde, Stinna har udført.
PLASK:
Medlemsbladet Plask har en vigtig social funktion i klubben. Bladet formidler billeder
og beskrivelser fra begivenheder, aktuelle kommentarer og information om
kommende begivenheder. Vi er utrolig glade for, at der bliver lagt så meget arbejde i
bladet, og vi er stolte af at kunne uddele Plask til vores medlemmer.
HASA´s 50-års jubilæum:
Selvom vores jubilæum først er i 2022, er en arbejdsgruppe allerede i fuld gang med
planlægningen. Hvid du vil være med i den festlige forberedelse eller har forslag til
jubilæumsaktiviteter, kan du sende en mail til Aase Nørrung
(aasenoerrung@gmail.com) eller til Hans Foldager (hansfoldager@live.dk). Datoen for
festlighederne er endnu uvis, men datoen for HASA´s 50-års jubilæum er d. 27.
januar 2022.
Generalforsamling 2021:
Grundet Covid-19 er den årlige generalforsamling udskudt til d. 23. august 2021. Der
vil være fællesspisning kl. 18.15 efterfulgt af generalforsamling kl. 19.00. Årets
ildsjæl: Dette vil forblive en hemmelighed og vil først blive offentliggjort til
generalforsamlingen i 2021.
Tak til alle for, at I bidrager til det gode samarbejde og den gode stemning. Det
betyder alt for klubben.
Styregruppen, marts 2021
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