Langeland Svømmehalsforening, bestyrelsens
beretning, ordinær generalforsamling 2016.
Konstituering:
Vi blev kort tid efter generalforsamlingen i marts 2015 konstitueret, med David
Jørgensen som formand, Tage Rasmussen som næstformand, Anette Jauch som
kasserer, Dorthe Andersson som sekretær, Mikael Knakkergaard, Jeanettet
Rasmussen og Flemming Neperus som almindelige bestyrelsesmedlemmer.
Det er formandens vurdering, at det er en velfungerende bestyrelse. Her er rigtig
meget erfaring, og en stor lyst til projektet. Alle tager aktivt del i drøftelserne, og
ikke mindst, er vi gode til at opnå et kompromis der kan arbejdes med.

De første arbejdsopgaver/medlemstal:
Som det er skrevet i formålsparagraffen med Svømmehalsforeningen, er det
foreningens opgave at bistå med etablering og drift af Langeland svømmehal. Det
har været vores rettesnor i prioriteringen af arbejdsopgaverne.
Den første tid efter stiftelsen af foreningen, brugte vi på at få det organisatoriske
arbejde på plads. Vi fik lavet forretningsorden for bestyrelsesmøderne, oprettet en
hjemmeside, en facebookside, der følges af små 800 brugere og ikke mindst, skulle
vi i bestyrelsen lære hinanden at kende.
Noget der lå enkelte politikere meget på sinde, var antallet af medlemmer, og der
var ikke gået mange uger efter dannelsen af foreningen, før vores medlemstal trak
overskrifter i de lokale medier.
Da vi jo havde begrænsede ressourcer, var vi fra starten nødsaget til at prioritere
arbejdet. Vi blev hurtigt enige om, at gå ud og sælge medlemsskaber til et projekt,
som endnu ikke var godkendt, ikke var den vigtigste opgave. Vi havde reelt ikke et
produkt at sælge, og det er de færreste der kan give tilsagn om at lave frivilligt
arbejde, år ude i tiden. Vi tog derfor medlemstallet med ro.
Det var ikke sådan at vi ikke foretog os noget for at hverve medlemmer, vi havde en
enkelt annonce i Øboen, og var tilstede ved foreningernes dag på Skovsgaard, har
reklameret på øens skoler, samt ikke mindst på de sociale medier. Vores opslag i
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januar måned på Facebook, omkring design af svømmehallen blev læst af knap 3000
personer. Så svømmehalsforeningens gøren og laden, er bestemt noget der følges
med interesse.
På trods af usikkerheden om projektet, manglende annoncering, og det at
medlemmerne ikke rigtig har fået et produkt, er vi alligevel endt på foreløbig 98
medlemmer.
En del personer, også ikke medlemmer, har tilkendegivet at de ønsker at bidrage
med frivilligt arbejde. Det er både som receptionist, livredder, rengøring og
forefaldne arbejde.

Brugerinput:
Det vi prioriterede som en af vigtigste opgaver var, at indsamle ønsker fra de
kommende brugere af svømmehallen. Således at vi hurtigst muligt kunne dannes os
et overblik, og formidle den indsamlede viden videre til Langeland Kommune, der
som bekendt er bygherre.
Vi fik en masse information og ønsker fra LOF, dykkerklubben, handicappede,
kommende brugere og erfarne brugere af svømmehaller.

Design af svømmehal:
Vi blev af Langeland Kommune, inviteret til at deltage med tre medlemmer fra
svømmehalsforeningen, i den brugergruppe, der sammen med det rådgivende
ingeniørfirma ALECTIA, skulle udarbejde et dispositionsforslag til svømmehallen.
Dispositionsforslaget, er den tegning og definition af svømmehallen,
entreprenørenerne kan byde på, i det øjeblik kommunalbestyrelsen beslutter sig for
at sende byggeriet i udbud.
Sammen med borgmester Bjarne Nielsen, Knud Gether, Elisa Hansen og Thomas
Buhl fra teknisk forvaltning, deltog fra svømmehalsforening Mikael Knakkergaard,
Jeanette Rasmussen og David Jørgensen.
Cowi havde tilbage i august 2014 fremlagt en rapport med udgifterne til opførelse
og drift af svømmehallen. Det var den rapport der var udgangspunktet for
svømmehalsdebatten. ALECTIA, der har god erfaring med svømmehalsbyggerier,
fremlagde på det første gruppemøde, at vi ikke måtte forvente, at opføre alle de
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ting der var nævnt i rapporten, for de ca. 33 mil. der var estimatet til byggeriet. Vi
var derfor nødsaget til at tænke kreativt, og få prioriteret ønskerne.
Det var derfor nødvendigt med inspiration udefra. Svømmehalsbestyrelsen og
brugergruppen var blandt andet på besøg i Svendborg Svømmeland og Bolbro
Svømmehal.
Desuden blev brugergruppen virtuelt præsenteret for flere svømmehaller, regler for
byggeriet, materialevalg, udformning m.m. Vi fik sammen defineret, at det skulle
være en familievenlig svømmehal, hvor man havde lyst til at opholde sig. Vi var klar
over, at vi ikke kunne bygge et badeland, men skulle skabe et produkt, der kunne
bruges til svømmeundervisning, motionssvømning, dykning, varmtvandstræning,
wellness, leg og gerne være lidt anderledes. Samtidig har der været fokus på at
minimere driftsudgifterne med solceller, varmegenvinding, og energieffektivt
byggeri.
Med alle de indsamlede ønsker og erfaringer, kom vi efterhånden i hus, og ALECTIA
fik samlet trådene og har designet en spændene svømmehal. Tilgængelighed i
byggeriet har ligget både bestyrelsen og brugergruppen på sinde, og er blevet
indarbejdet i projektet. I løbet af de nærmeste dage sendes dispositionsforslaget til
hørring ved handicaprådet, så vi kan få deres mening med. Vi er i
svømmehalsforeningen rigtig glade for det gode samarbejde vi har med kommunen,
og at vi har fået lov til at deltage ligeværdigt i processen.
Nu glæder vi os til at kommunalbestyrelsen kan fremlægge tegningerne.

Fundraiser:
Med udarbejdelsen af tegningerne kan der for alvor tages hul på den næste fase af
projektet, finansiering. Vi blev i efteråret inviteret med til et møde med
fundraiseren, hvor alle ideerne og argumenterne for byggeriet blev fremlagt. Med
tegningerne i hånden er det nu muligt for kommunen, at præsenterer et reelt
projekt for fondene. Såfremt at det giver mening, vil vi i Svømmehalsforeningen
selvfølgelig bistå kommunen i det omfang vi kan.
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Fremtid:
Når projektet forhåbentlig bliver godkendt af kommunalbestyrelsen, og sendt i
udbud. Håber vi i svømmehalsforeningen, at vi igen kan bidrage med input til
byggeriet, således at I som medlemmer har et talerør til beslutningstagerne.
Det betyder også, at vi kan komme i gang med at drøfte det praktiske omkring
arbejdsfordeling mellem kommune og foreningen. Desuden kommunens
forventninger til os som forening.
Når de ting er på plads, kan vi alvor komme i gang med at hverve medlemmer til
foreningen. Vi vil da have et produkt og noget konkret at fremvise til medlemmerne.
Vi glæder os i bestyrelsen til den kommende tid, og til et godt samarbejde med jer
som medlemmer og med kommunalbestyrelsen.
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