Støtteforeningen til Rødby Svømmehal blev stiftet den 5. februar 2015. Den har i dag 175 medlemmer.
Foreningens formål er at støtte:
•
•

med aktiviteter til at frembringe økonomiske midler til bevarelse og renovering af Rødby
Svømmehal.
Rødby Svømmehal med frivillig arbejdskraft.

Det forvalter vi med flg.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

”Velvære aftener” 3 gange hver vinter med omkring 30 deltagere
Julesjov imellem jul og nytår for 3 generationer med 35 - 40 deltagere
Fungeret som P-vagter to år i Bandholm ved Claus Meyers Apple-flower festival på Lilleø
Iværksat Aqua-træning, som er fast program i svømmehallens åbningstid.
Formidlet kontakt, ydet rådgivning og deltagelse for specialholds svømning under FOF
Deltager aktivt med livreddere og hjælpere til Svømmeklubbens fastelavnsfester
Planlægning og gennemførelse af svømmehallens fødselsdag og 40 års jubilæum
Vinterpool party for de større børn – 3 timers leg, kajaktræning, musik, alkoholfrie drinks og mad
med 25 deltagere
I 2015 afholdt et bankospil – i skrivende stund planlægges et nyt
Inden for det sidste år foræret en handicaptrappe, redskaber til sauna og legeredskaber til
svømmehallens varmtvandsbassin
70.000 kr. + frivillig arbejdskraft til Energibesparende LED-lys, som opfylder de lovmæssige krav til
lux i svømmehal
100.000 kr. til renovering af nyt tag
Ansøgt fonde og sponsorer, som har gjort os i stand til at indkøbe 8 polokajakker med udstyr og
tilbehør til svømmehallen - en værdi af 90.000 kr. Der udbydes kajakpolo-træning to gange om
ugen.
Polokajakkerne planlægges anvendt til events og fødselsdage
Har frivillige med ved småreparationer, oprydning, maling mm
Svømmehallen koordinerer i samarbejde med Støtteforeningen ved Niels Møller, at de
obligatoriske bassinprøver gennemføres for de frivillige ulønnede livreddere, koordinerer
vagtplaner og afholder møder med livredderne, så der altid er sikkerhedsmæssig forsvarlig
livredning i svømmehallens åbningstider - 30 timer om ugen til offentlig åbning og kommunale
institutioner og 10 timer til Aqua- og kajakpolo-træning og til frivillige livreddere og frivillige til
ovennævnte aktiviteter. Således i visse uger op til 50 timer om ugen.
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