Nyhedsbrev Langeland Svømmehalsforening juni 2018
Kære medlemmer.

Den 30. april blev der holdt ordinær generalforsamling, og efter konstituering ser bestyrelsen ud som
følger:
Formand David Jørgensen
Næstformand Mikael Knakkergaard
Kasserer Kim Heinrich
Bestyrelsesmedlem Anette Jauch

Bestyrelsesmedlem Claus David
Bestyrelsesmedlem Rune Stürup
Suppleanter: Jens Jørgensen og Ina Jørgensen.

Det blev på generalforsamlingen besluttet, at 2018 skal være kontingentfrit, da vi p.t. har meget små
udgifter og ikke ønsker at opspare et større beløb.

Jeg ville ønske, jeg kunne starte med at sige, at finansieringen til svømmehallen er på plads, og vi begynder
at bygge i morgen. Det kan vi ikke – men vi er kommet tættere på.
Som det sikkert er alle bekendt, aftalte vi med daværende borgmester Bjarne Nielsen, for 1½ år siden, at vi
ville forsøge at opføre en svømmehal på frivillig basis. Det på baggrund af at det vurderedes vanskeligt at få
fondsmidler til den resterende del af finansieringen, og indtrykket var, at vi som forening ville stå stærkere i
den proces.
Der blev nedsat en arbejdsgruppe, der senere skulle omdannes til en anlægsforening/selvejende
institution, hvis formål var at opføre en svømmehal. Anlægget skulle siden hen drives af en anden forening,
og her var oplægget, at det var os – Langeland Svømmehalsforening.
Derfor blev der nedsat en arbejdsgruppe, hvor hensigten er, at den senere skal omdannes til en
anlægsforening/selvejende institution. Arbejdsgruppens formål er at søge fonde og at opføre en
svømmehal. Anlægget skal siden hen drives af en anden forening, og her er oplægget, at det er os –
Langeland Svømmehalsforening.

Hvad har vi så brugt det sidste år på?
Al begyndelse er svær, vi brugte lang tid på at sammensætte arbejdsgruppen. Den skulle ikke være for stor,
og den skulle rumme de rigtige kompetencer. Alle i gruppen er erhvervsaktive og involveret i meget. Det
har også givet udfordringer i forhold til at finde mødedatoer, hvor alle har kunne deltage. Som enhver
anden gruppe skal man også lære hinanden at kende, før der er fremdrift. Den fremdrift har vi for alvor
nået i dette år.
På et af vores tidlige møder i gruppen havde vi et møde med en konsulent fra DGI med stor erfaring i
fondsarbejde. Konsulenten kunne fortælle os, at skulle vi søge fonde med det projekt kommune og
svømmehalsforening havde udarbejdet, ville det ret sikkert blive nej tak fra fondene. Projektet skulle være
anderledes, skævt og nytænkende, ikke ordinært. Desuden skulle vi have en historie, der kunne sælge
projektet. Vi stod altså med et projekt, der var brugt meget energi på, og som i praksis sikkert ikke kunne
bruges til at få penge fra fonde.
Det blev til en række brainstorms, masser af ideer og tanker. Tanker og ideer der skulle undersøges og
bearbejdes. Vi har talt med rigtig mange personer, virksomheder, foreninger og institutioner. Mange
elementer kunne bruges fra det gamle projekt, og efterhånden fandt vi vinklen på historien.
Shores Langeland var i mellemtiden vokset ud af Bagenkop til hele Langelands projekt. Et projekt med vand
som omdrejningspunkt. Det var derfor nærliggende, at svømmehallen kunne være en platform for de
basale færdigheder til aktiviteter i vand. Samtidig bød andre ind med interesse i anlægget, og det skulle
også sammenholdes med dem, der tidligere havde lagt billet ind.

Svømmehallen blev til et vandaktivitetscenter, stadigvæk med svømmebaner, varmtvandsbassin og alt det
kendte, men nu også med bølgebassin til kajaktræning og stand up paddel, og dykkerbassin med meget stor
dybde og måske justerbar bund. Unikke ting der kunne sætte Langeland på landkortet og være en del af
fortællingen om Langeland som et mekka for vandaktiviteter i Danmark.
For at komme videre og få samling på alle vores tanker og ideer har vi indledt et samarbejde med Dansk
Svømmeunion. Dansk Svømmeunion vil gerne udbygge tilbud om svømning i Danmark, og her stikker
Langeland i den grad negativt ud. De har ikke tidligere ydet bistand til projekter, men det er et område, de
gerne vil udbygge, og det nyder vi nu godt af. De har stillet en konsulent til rådighed, gratis, som lige nu
hjælper os med at blive konkrete og strukturere alle vores ideer. Det er et stort netværk at få adgang til, og
en uvurderlig viden og blåstempling af projektet.
Samtidig er flere i gruppen begyndt at skrive udkast til historien og fondsansøgningerne. Vi har efterhånden
erfaret, at går vi i dialog med fondene, inden vi sender en ansøgning, kan vi tilpasse ansøgningen til
fondene. Arbejdet skal sidde i skabet med det samme. Vi har ikke tiden til, at det her skal trækkes ud i
evigheder. Processen har været lang, og vi er nødt til at sætte nogle mål og erkende, at når vi ikke de mål,
var vi ikke de rigtige til opgaven. Der er dog ingen af os, der ville investere de arbejdstimer i projektet, hvis
vi ikke havde en overbevisning om, at det kunne lykkedes. Vi tror på, at vi kan overbevise fondene til at
opføre en fondsfinansieret svømmehal og vandaktivitetscenter på Langeland.
Vi håber, at vi i løbet af sensommeren har vores projektbeskrivelse på plads.

Bestyrelsesformand
David Jørgensen

