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Covid-19 - hvad betyder det for din svømmeklub?
Kære medlemmer
Indledningsvis vil vi gerne sige tak for mange positive og opbakkende henvendelser fra jer.
Vi kan forsikre jer om, at vi for øjeblikket arbejder hårdt for at I alle kan komme tilbage til en god
svømmeklub med velkendt høj kvalitet, når alt er mere normalt igen. Dette er vores første prioritet.
For at gøre dette, skal vi finde løsninger, der ikke gør en ende på klubben rent økonomisk.
Situationen nu vil givetvis medføre et økonomisk tab i klubben. Så målet er at begrænse dette tab,
og samtidig lægge en god plan for at fortsætte klubbens aktiviteter og tilbyde svømmetræning til
alle jer, der ønsker det.
Vi har i klubben selvfølgelig gjort os mange tanker om, hvordan vi håndterer denne meget uvante,
og forhåbentlig ”kun-een-gang-i-livet” situation bedst muligt. Myndighederne har været meget klare
i anbefalingerne i relation til vores daglige drift, og derfor har det også været indlysende, at
svømmeundervisningen måtte aflyses.
I lyset af dette, har vi også fået enkelte henvendelser angående evt. tilbagebetaling af kontingent.
Tak til jer også - det er dejligt at I henvender jer, så vi kan have en dialog. Vi forestiller os, at andre
måske også har overvejet det spørgsmål, og vil derfor gerne dele vores overvejelser og
beslutninger, både i relation til mulige økonomiske scenarier og til mulige initiativer. De
økonomiske konsekvenser kan dog tidligst gøres op i efteråret, da vi står med en lang række
ubekendte økonomiske faktorer ift. refusioner, økonomiske tilskud, og andre kompensationer –
eller mangel på samme.
Næste sæson (2020-21):
•

•

•

Nuværende medlemmer sikres en periode på mindst 2 uger for at gentilmelde sig til næste
sæson, før sæsonen bliver åbnet op for vores venteliste og senere nye medlemmer udefra.
Almindeligvis har denne periode været kortere og vi har oplevet, at medlemmer har været
ærgerlige over, at de ikke har kunnet nå at kontakte kontoret for at finde bedst egnede hold
og tider.
Et muligt, om usandsynligt, positivt økonomisk resultat i efteråret vil blive direkte
øremærket til medlemmer. Enten i form af ekstra træningsaktiviteter, arrangementer, o.lign.
eller i form af refusion til nuværende medlemmer. Klubben skal med andre ord. ikke
generere et overskud på denne baggrund.
Vi følger naturligvis anbefalinger og råd fra DIF, DGI og svømmeforbundet og vil læne os
op ad de gode råd, der måtte komme til, hvordan vi gør det bedst muligt i forhold til jer alle.
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Muligheder, vi arbejder på vedr. den indeværende sæson:
•
•

•

Forlængelse af sæsonen. Det er endnu uvist, om vi har muligheden.
Ungdoms- og voksen-samlinger hen over sommeren på stranden ved Bellevue, hvor man
svømmer under eget ansvar, men med mulighed for træner instruktion og gode
svømme/teknik-råd samt lån af Stand Up Paddleboard, hvis man har lyst til at prøve
kræfter med det.
Mulighed for gratis adgang til svømmehallen 5-10 gange.

Disse muligheder har vi ikke:
Som vi har skrevet ud tidligere, så har vi ikke mulighed for at betale kontingenter tilbage for de
aflyste svømmetræninger i forbindelse med Covid-19 i dette halvår. Det skyldes flere ting. Dels at
vi fortsat har forpligtigelser over for vores trænere, og dermed har fortsatte lønudgifter. Dels at vi
forventer et større tab i indtægter på planlagte aktiviteter og arrangementer i foråret.
I dette spørgsmål læner vi os op ad anbefalingerne fra DGI og Danmarks Idræts Forbund (DIF),
som klubben er medlem af. Her tilrådes det, at foreninger og klubber ikke tilbagebetaler kontingent
for dem, som ønsker at få refusion for betalt kontingent grundet Covid-19 lukningen, da det
potentielt kan betyde lukningen af foreninger og klubber – også vores!
DIF og DGI pointerer også, at medlemmer ikke kan kræve at få kontingentet, eller dele af
kontingentet, retur, fordi foreningens aktivitet er stoppet i en periode, hvor medlemmerne ikke kan
tilgå svømmeundervisning. Kontingentet er udtryk for en betaling for det at være medlem i en
idrætsforening og ikke for en specifik ydelse eller aktivitet.
Vi håber selvfølgelig meget på jeres forståelse for denne tilgang og, at I alle sammen – ligesom vi
– glæder jer til at vende retur.
Vi glæder os til at møde jer alle igen
Skulle I have gode ideer til tiltag eller initiativer, vi kan arbejde med, så skriv meget gerne til
undertegnede. Ethvert forslag hilses velkommen. Vi er til for at gøre en forskel for jer, og lytter
meget gerne til gode ideer.
I hører fra os igen når vi får tilbagemelding på, om vi kan få lov at genoptage
svømmeundervisningen d. 11. maj.
På vegne af bestyrelsen i Gladsaxe Svøm
Med sportslig hilsen
Kim W. Marquardt
Klubchef, Gladsaxe Svøm
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Formand, Gladsaxe Svøm
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