Informationsskrivelse 1
omkring sammenlægning af K-afdelingerne i
NIF Svøm og Herlufsholm Svømmeklub
Trods at COVID-19 nok er det, der fylder allermest hos os alle i disse tider via nyheder,
anbefalinger, restriktioner og forbud i forbindelse med epidemien/pandemien, så er
processen omkring sammenlægning af K-afdelingerne i NIF Svøm og Herlufsholm
Svømmeklub i fuld gang.
Efter hensigtserklæringen omkring sammenlægning af K-afdelingerne blev udsendt
tilbage i december 2019, og der på begge klubbers ordinære generalforsamlinger i
januar 2020 var opbakning til det fortsatte arbejde omkring sammenlægningen af Kafdelingerne, er der efterfølgende blevet nedsat en Styregruppe bestående af
medlemmerne i de 2 klubbers bestyrelser, samt Dansk Svømmeunions
Udviklingskonsulent i Sydsjælland, Lene Madegaard.
Dansk Svømmeunions Udviklingskonsulent i Sydsjælland, Lene Madegaard, har stor
erfaring/ekspertise med sammenlægninger af både K-afdelinger og hele fusioner af
svømmeklubber.
Det første Styregruppemøde blev afholdt i starten af februar 2020, hvor der bl.a. blev
nedsat følgende udvalg:
 K-udvalg (Konkurrenceudvalg)
 Udvalget tager sig af alt omkring det sportslige set-up i K-afdelingen
 ØK-udvalg (Økonomiudvalg)
 Udvalget tager sig af det økonomiske set-up i K-afdelingen
 Bredde- og Svømmeskole udvalg
 Udvalget tager sig af et samlet set-up for bassintid i K-afdelingen,
sammenholdt med Bredde- og Svømmeskolernes bassintid
 Vedtægts- og jura udvalg
 Udvalget tager sig af vedtægterne fra begge klubber, og ser om der skal
bruges juridisk rådgivning i forbindelse med sammenlægning af Kafdelingerne
 Kommunikationsudvalg
 Udvalget tager sig af kommunikation omkring sammenlægning af Kafdelingerne, både internt og eksternt
I alle udvalg sidder der repræsentanter fra begge bestyrelser.
Der kan godt blive indkaldt ansatte og frivillige til de respektive udvalgsmøder, hvis det
respektive udvalg har brug for vidensdeling i forhold til det ansvarsområde, som den
ansatte eller frivillige har på nuværende tidspunkt i enten Herlufsholm Svømmeklub
eller i NIF Svøm.
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Styregruppen er meget opmærksom på svømmerne og det sociale aspekt omkring
sammenlægningen af K-afdelingerne, hvorfor der også er aftalt møde mellem de 2 Kafdelingers Støtteforeninger, Herlufsholm Svømmevenner og NIF Svømmevenner, samt
Lene Madegaard. Støtteforeningerne bidrager lige nu økonomisk og til det sociale i hver
deres respektive klub, og til mødet får begge Støtteforeninger mulighed for
fremlæggelse af nuværende set-up, samt muligheden for at udarbejde et samlet setup til den fremtidige K-afdelings støtteforening.
Ud over dette er Styregruppen også i gang med idéer til samlede sociale arrangementer
K-afdelingernes svømmere imellem, så svømmerne lærer hinanden at kende (endnu
bedre end de gør nu), inden den endelige sammenlægning.
Endvidere har K-udvalget i starten af marts 2020 haft et utrolig konstruktivt møde med
Dansk Svømmeunions Talentansvarlig, Thomas Stub, hvor der blev udvekslet mange
spændende og gode idéer til det fremtidige sportslige set-up i K-afdelingen.
Det andet Styregruppemøde blev afholdt i denne uge med hensyntagen til den Danske
Regerings og Myndighedernes anbefalinger og restrektioner, hvorfor Styregruppen
afholdte mødet via den virtuelle verden, hvilket fungerede rigtig fint.
Til dette Styregruppemøde havde ØK-udvalget udregnet et budget for den fremtidig Kafdeling, og ud fra dette har K-udvalget taget beslutning om at ansætte en
Cheftræner/Elitetræner på fuld tid i K-afdelingen pr. 1. august 2020, hvor
stillingsopslag/beskrivelse forventes lagt ud på egne og diverse svømmeforums
hjemmesider i løbet af uge 13.
K-udvalget har ligeledes taget beslutning om, at følge Dansk Svømmeunions
anbefalinger vedr. årgangsopdelt svømmestruktur, hvilket vil sige, at der i den
fremtidige K-afdeling kommer 3 hovedgrupper af årgangsopdeling:
 Senior/Junior
 Årgang
 Børn
Bredde- og Svømmeskole udvalget er i øjeblikket i fuld gang med den store kabale, i
forhold til at få bassintiderne til at gå op mellem de 2 klubbers Svømmerskoler og den
fremtidig K-afdeling.
Målsætning for sammenlægning af K-afdelingerne er 1. august 2020.

Sidst, men ikke mindst til alle vores medlemmer: Sørg for at passe på hinanden og hold
afstand, så håber vi, at vi snart kan få fyldt bassinerne igen.

/Kommunikationsudvalget
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