Beretning 2021
Sæson 2021 startede med endnu en corona-nedlukning hvilket bevirkede, at svømning
først blev startet op den 26. april 2021. Vi åbnede op med diverse restriktioner og
arealkrav, men denne gang bedre forberedt, og svømningen blev afviklet på alle hold.
Konkurrenceafdelingen
Da Jacob allerede i 2020 havde meddelt bestyrelsen, at han ikke ønskede at forny sin
kontrakt efter sommerferien 2021, måtte bestyrelsen på jagt efter en ny cheftræner.
Valget faldt på Hannibal Lund, og han og Jacob fik hurtigt etableret tæt samarbejde
omkring de udvalgte hold. Hannibal fik i nedlukningen opstartet onlinetræning 2 gange
ugentligt, og bestyrelsen fik arrangeret et online foredrag med en ung svømmer Matilde Schrøder og det lykkedes derfor at fastholde de unges interesse for klubben,
selvom de ikke kunne svømme. I løbet af april lavede Hannibal fysisk træning udendørs
med svømmerne. Det bestod i styrketræning på fodboldbanen ved hallen 1 gang om
ugen, og svømmerne mødte talstærkt op.
Hannibal og Jacob har i juni 2021 afviklet klubmesterskabet for 2020, som blev afholdt
en mandag og tirsdag eftermiddag. Der var god opbakning blandt svømmerne, selvom
det blev afholdt uden tilskuere. Traditionen tro blev resultaterne afsløret torsdag aften,
dog igen uden andre end svømmerne og trænerne, men med sandwich og efterfølgende
rundboldkamp på sportspladsen.
Klubmesterskabet 2021 blev traditionen tro afviklet i december 2021. Der var også
denne gang god opbakning fra svømmerne, selvom stævnet måtte afholdes uden
tilskuere. Dog deltog Hannibals all star hold som bestod af trænere og instruktører. All
star holdet var selvudnævnte favoritter i det sidste heat, og det blev et intenst medley
mod konkurrencesvømmerne, hvor All Star holdet måtte se sig slået med både sekunder
og baner af vores dygtige konkurrencesvømmere. Traditionen tro blev resultaterne
afsløret torsdag den 16. december hvor svømmere og trænere var samlet til sandwich
og hygge.

Børne og voksen-hold
Børneholdene kom trods den sene sæsonstart godt fra i gang og der blev afviklet
svømning på alle børneholdene frem til normal sæsonafslutning i maj. Bestyrelsen
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besluttede på baggrund af de corona-aflyste svømmedage at lave en reduceret pris til de
svømmere på børnehold, der havde været tilmeldt i sæson 2021-1, hvis de tilmeldte sig
igen til sæson 2021-2. Det betød, at der trods corona var god tilmelding til sæson i 20212 og efteråret 2021 blev på trods af smitte i instruktørstaben og smittede svømmere
afviklet næsten som normalt. Der blev også afholdt juleafslutning for børnene med
julemand og godteposer.
Voksenholdene kom i foråret også sent i gang, og bestyrelsen valgte derfor at
kompensere voksensvømmerne ved at forlænge sæsonen. Hannibal har i 2021 overtaget
instruktørrollen på flere af voksenholdene, hvilket er blevet rigtig god modtaget af
svømmerne. Der blev i 2021 også afholdt juleafslutning på voksenholdene, her var
godteposerne dog erstattet af kaffe og kage.
Seniorholdene
Seniorholdene var som de øvrige hold også lidt senere på vej i 2021 og blev også
kompenseret med en længere sæson. Det har taget tid efter nedlukning og med
restriktioner igen at få holdene op på tidligere tiders antal, men nu lysner det. Der er nu
igen god tilslutning til holdene, og især mandagsholdene med vandgymnastik benytter
mange sig af.
Bestyrelsens arbejde
Bestyrelsen har haft et travlt 2021, hvor der udover de mange ekstraopgaver med
Corona også er blevet arbejdet på at skabe mere struktur og systematik i
bestyrelsesarbejdet og på at sikre, at der er transparens og flertal for de beslutninger
der træffes i bestyrelsen.
Der er bl.a. etableret en transparent kontingentstruktur, hvor medlemmerne betaler
mere, jo mere de svømmer. Det har betydet kontingentstigning på nogle hold, færre
svømmedage for nogle medlemmer, samt opstramning af registreringen på alle hold, da
enkelte har manglet i Conventus.
Vi har også arbejdet en del med at optimere vores administration i Conventus, så det
bliver enklere at overskue og hurtigere at administrere. Hjemmesiden har også fået en
oprydning, og der arbejdes på yderligere justeringer, bl.a. mere information til
instruktørerne.
Der er udarbejdet kontrakter med alle instruktører/hjælpeinstruktører og livreddere i
BHS, og alle instruktører har fået adgang til at se og kommunikere med deres egne hold i
Conventus.
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Der har været afholdt instruktørkursus sammen med DGI, hvor 25 instruktører deltog og
fik inspiration til hvordan man kan arbejde med motivationsprincipperne GO Fit, GO Fun,
GO Pro, GO Together. Tilbagemeldingerne fra instruktørerne har været super positive,
og kurset skulle egentlig være fulgt op af et evalueringsmøde i december 2021, hvor
instruktørerne også skulle tage stilling til, hvad de 5000 kr. DGI kvitterede med for
deltagelsen skulle bruges til. Dette møde er dog pt. udskudt grundet Corona. Forventes
afholdt i marts 2022.
Depot/rekvisitrummet er blevet opgraderet med flere rekvisitter bl.a. skum-legesager til
de mindste hold og nye svømmefødder til både børn og voksne. Derudover har det fået
en ordentlig oprydning og en meget bedre skiltning, så det er lettere at holde orden og
finde det man lige vil bruge.
Kontoret er blevet ryddet op og en del gamle affekter er smidt ud. Der er nu er plads til
at flere fra bestyrelsen kan sidde og arbejde der samtidig, der er ryddeligt for
instruktører og medlemmer der kigger forbi i kontorets åbningstid, og der er blevet
plads til, at instruktørbørn der venter på at mor eller far bliver færdige med
undervisningen kan sidde og vente.
Medlemstal
Corona påvirkede desværre BHS såvel som mange andre foreninger, hvilket betød, at
vores medlemstal i 2021 lå ca. 200 medlemmer lavere end i 2020.
Medlemsnedgangen er fordelt på alle aldersgrupper og fordeler sig som følgende:
0-12 år = -118
13-24 år = -25
25-59 år = -39
60-99 år = -47
Som bestyrelse har vi i 2021 haft stor bevågenhed på vores rekruttering af både
instruktører og medlemmer, men har lige som mange andre foreninger også mødt
tidligere medlemmer som qua corona ikke har ønsket at tegne medlemskab. Derudover
har vi været nødsaget til at lukke nogle hold, da vi ikke kunne finde instruktører til disse.
Vi håber at 2022 ændrer på dette, da status lige nu er, at der er fin tilslutning til alle
hold, og vi får løbende ønsker fra medlemmerne om flere og andre hold.
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Bestyrelsens vigtigste opgaver resten af 2022 er:
 Planlægning og håndtering af nedlukning, grundet renovering af svømmehallen.
 Fastholdelse af både instruktører og medlemmer
 Planlægning af genåbning og special sæson i foråret 2023.
Vi vil som bestyrelse fortsat arbejde tæt sammen med Hornsyld Idrætscenter og
Hedensted Kommune for at skabe de bedste betingelser for instruktører og medlemmer,
trods en nedlukningsperiode.
Til slut vil vi sige STOR tak til vores dygtige instruktørstab, tak til idrætscentret for
suverænt samarbejde og tak til de fremmødte på generalforsamlingen
Bestyrelsen i BHS

