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Efter et konstituerende møde skulle den nye bestyrelse i gang med at have 
overblikket over årets opgaver. Der var heldigvis garvede medlemmer, der kunne 
hjælpe os nye i gang. Vi skulle ret hurtigt ud til ”salg” af OK-kort ved SuperBrugsen 
her i byen. 

Årets første større opgave var planlægning af sponsorsvømningen den 3. Maj i 
samarbejde med vores hovedforeningen. I år lykkedes det os at afholde en 
kagekonkurrence med hele 20 deltagende kager. Der blev udnævnt vindere for 
bedste smag og for det bedste udseende. 

I årets løb har vi måtte revidere lidt på vores opgaver, og har fået opstillet et 
”årshjul” med de relevante opgaver der er i støtteforeningen. Støtteforeningen 
plejer at få en større indtægt fra præmieturneringen i oktober mod at lægge en vis 
arbejdskraft. Konceptet til præmieturneringen vil fremad rettet nu være at Alle 
forældre får nu mulighed for at levere arbejdskraft således at deres børn får 
point/penge på deres sponsorkonto. 

Op mod jul har vi jo julekalendersalg. I år havde vi valgt at give hver enkelt svømmer 
20 kalendere med hjem, som skulle sælges, og så kunne man få flere udleveret til et 
mersalg. Der var udlovet præmier til henholdsvis den konkurrencesvømmer og 
vandpolosvømmer der fik solgt flest. Her vandt Gustav Jørgensen fra KS med 141 stk 
og Astrid Vestergård med 60 stk. Der er nok mange der føler et vist pres for dette 
salg, men det går jo til at støtte vores svømmebørn. Der blev lavet et overskud på 
35607 kr som bliver til støtte kroner for vandpolo og konkurrence holdene. 

Vi har i år således kunne støtte K-svømmerne med 26.000 kr til en træninglejr i 
foråret. Vandpolo har fået støtte til Lystrup Cup, Træningslejr i Esbjerg, Spanien tur i 
vinterferien, Athen tur i Vinterferien, NM i Lund, og DM  

Støtteforening har også leveret lidt arbejdskraft til den årlige Juletræs fest 

Som før nævnt har vi også en opgave med at ”sælge” OK-kort hvor vi får 6 øre / L 
solgt benzin + 250 kr / 500 L solgt benzin. I 2016 fik vi således 9052 kr til vores 
forening, en væsentlig forbedring fra foregående år. Ud over ok kort prøver vi også 



at afsætte ”Fynsk Support El ” kontrakter, hvor vi får 2 øre / kWh + 50 kr for hver 
nytegning. Dette er ikke rigtigt lykkedes os, at få gang i dette. 

I 2017 skal den nye bestyrelse i gang med et nyt tiltag, nemlig ”Funny Fredag” Dette 
tiltag går ud på at vi vil afholde en slags halfest for børnene i byen, med en masse 
voksne til at holde ro og orden. Der vil være forskellige sportsaktiviteter, diskotek – 
is – slik og sodavand mm. Vi håber at dette nye tiltag vil få succes til gavn for vores 
svømmere. 

Ved denne generalforsamling er der 3 bestyrelses medlemmer på valg. 2 modtager 
genvalg, og en udtræder. Så vi håber at få et nyt bestyrelses medlem og en eller to 
suppleanter valgt ind i aften. 
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