
 
Årsberetning Svømning 
 
Vi offentliggør hermed vores skriftlige beretning forud for den ordinære generalforsamling. 
Beretningen er en gengivelse af de tiltag, vi har arbejdet med siden sidste generalforsamling. 
 
Svømmeudvalget består af: 
Formand: Jan Sonne. Udvalgsmedlemmer og livreddere: Lars Heino Jensen, Hugo Oskar Ravn, 
Max Møller Hansen og Frank Martin Sørensen. 
 
Det er ikke nogen hemmelighed, at vi er nogle stykker, der har været med i udvalget meget længe, og en 
naturlig udskiftning må finde sted. Vi bliver dog på posten lidt endnu, men ser meget gerne, at der kommer 
nye udvalgsmedlemmer til snarest. 
 
Det har været en noget anderledes opstarts periode i denne sæson, end hvad vi plejer. Ikke nok med at 
COVID-19 pandemien stadig driller os lidt, men også, at tidsplanen på renovering af svømmehallen ikke 
holdt. Årsagen var, at uforudsete skader i springbassinnet dukkede op undervejs. Dette resulterede i, at vi 
først kunne benytte svømmehallen fra den 14. november. Normalt har vi opstart første fredag i september!  
Resultatet af renoveringen er vi meget tilfredse med. Det har hjulpet gevaldigt med en gang maling samt 
oprydning i den ”gamle” slidte og ikke tidssvarende svømmehal. 
 
Med baggrund i den sene opstart, og som kompensation for de to manglende måneder i svømmesæsonen, 
valgte vi at nedsætte kontingentet til følgende priser i indeværende sæson. Voksne: kr. 250,00 (350,00) / 
Børn: kr. 125,00 (175,00) / Pensionister: kr. 125,00 (175,00) 
De nedsatte priser er kun gældende for medlemmer, som deltager i svømning. 
Vi er for nuværende 135 medlemmer. Det er rigtigt flot, når vi sammenligner med sidste år, hvor vi var 163 
medlemmer. Vi har som tidligere år fået rigtig mange nye medlemmer. Det er bare fantastisk! 
 
Juleafslutning. 
Vi har afholdt Juleafslutning fredag den 16. december. 
Juleafslutningen blev, som altid, en stor succes. 
Rigtig mange medlemmer var mødt op til et par hyggelige timer i Julenissen og hans hjælper Julius` meget 
muntre og behagelige selskab. 
Alle blev beværtet rigeligt med julegodter. 
 
Krigen i Ukraine:   
Flere tusinde ukrainere har allerede krydset grænsen til Danmark, efter de er flygtet fra krigen i deres 
hjemland. Og der er flere på vej. Mange har fundet vej til Kalundborg. Vi har derfor i svømmeafdelingen 
besluttet at tilbyde de herboende ukrainere, som har lyst, et gratis medlemskab i indeværende sæson. 
 
Stor tak til alle medlemmer, livreddere, udvalg og Kalundborg Hallerne, som har støttet op omkring KFS i 
den forgangne sæson. Med håbet om, at vi til næste sæson igen kan mødes på normal vis og sammen 
fortsætte den positive udvikling til glæde for os alle og for KFS, ønskes alle KFS medlemmer en rigtig god 
sommer. 
HUSK! 
Et besøg på hjemmesiden www.kalundborgfirmasport.dk, kan måske være dig til stor nytte og inspiration. 
 
På udvalgets vegne 
Jan Sonne 

http://www.kalundborgfirmasport.dk/

