Årets gang i 2018 i Støtteforeningen til Rødby Svømmehal.
Støtteforeningen er i år fem fortsat en aktiv forening til opbakning af livet
i Rødby Svømmehal.
Vores formål om at støtte
- med specielle aktiviteter til at frembringe økonomiske midler for at
bevare Rødby Svømmehal og at støtte
- Rødby Svømmehal med frivillig arbejdskraft
vil fremgå af beretningen.
Omtrent sådan lød min indledning til beretningen for 2017. Den vil jeg
fastholde som kendemærke for støtteforeningens arbejde også i 2018.
Aktiviteter:
Januar bød vanen tro på Velværeaften – temaet var Jamaica med en
veloplagt Michael Gullits, der efter svømmetur, saunagus og massage
serverede og fortalte om rom og ikke mindst uddelte smagsprøver på
denne i dag så værdsatte drik. Dertil blev serveret en herlig kyllingeret
med diverse tilbehør.
Hvad der ikke var vanen tro, var igangsætning af kajakpoloprojekt.
Kajakkerne med udstyr var i hus. Med spænding inviterede vi til åbne
kajakaftener. Det blev fra første aften et tilløbsstykke, hvor øvede og ikke
øvede mødte op for at prøve det herlige liv i en kajakpolo. Især faldt vores
tilbud i god jord hos roklubben i Nykøbing, som så en mulighed for at
spille polokajak om vinteren og ikke blot om sommeren. De har trofast
kørt til Rødby 1-2 gange om ugen for at træne og trukket lokale til, som
også var fascinerede af denne hårde sport. Det betød, at vi hurtigt måtte
tænke tanker om mål, net bag mål, ekstra udstyr og i det hele taget en
struktur for denne aktivitet. Carsten, Michael med god hjælp af Villy
udgjorde et godt team for at få dette til at fungere. En stor tak til dem for
deres uegennyttige indsats uge efter uge. I august sprang Baltic Dolfins ud
som klubhold, der har deltaget i divisionskampe i østturneringen. En
opstart i raketfart, som vi ikke havde forudset, men fik til at fungere.

I februar var et hold frivillige klar til at invitere til Vinterpool for de lidt
større børn. Musik og lys fra Dennis Fuller skabte den rette
partystemning, mens 25 glade børn legede og hyggede uden vi voksne
skulle blande os. Efter 1 1/2 times tumlen var det tid til at indtage Connies
lækre pitabrød med fyld og Conny Møllers velsmagende hjemmelavede
pommes frites. Sulten var stor og stilheden sænkede sig, mens de spiste.
Derefter var de atter klar med fornyet energi til en times leg mere i
vandet. Det var glade og meget trætte børn, der blev hentet til den
aftalte tid. ”Det må I gerne gøre igen” lød deres farvelkommentar.
Det gjorde vi så igen i efterårsferien med samme succesrate. Masser af
leg og godt samvær uden en eneste konflikt. De unge er ikke så umulige
som deres ry. Med til den gode fest hører mad og drikke. Det nyder de
godt af efter at have brugt energi i vandet. Dennis Fuller krydrede igen
festen med musik og små konkurrencer. Især kajakkerne under kyndig
vejledning blev brugt flittigt.

Marts måned er generalforsamlingstid. Her bød vi velkommen til Lene
Koch, der nu er en skattet sekretær i Støtteforeningen samt Connie
Dinesen, der byttede sin suppleantpost ud med den for nogle lident
attraktive kassererpost. Det klarer hun flot.
Temaet til marts velvære hed Lolland, hvor de faste programpunkter blev
krydret med sange og digte af Karen Zubari. Menuen bestod af frikadeller,
pølse og brød.
Denne sæsons sidste velvære blev flyttet fra mandag aften til søndag
eftermiddag for ikke at aflyse polokajakholdets træning. Der var masser
af massage, hjemmebagte boller og æblekager til at nyde efter
aktiviteterne i vandet og massagen på kanten.

Tre velbesøgte arrangementer med god deltagelse af tilfredse deltagere.
Mange er gengangere. Det tager vi som tegn på tilfredshed. Vi har det
sjovt og snakken går lystigt.
Folketidendens villige tilstedeværelse og opmærksomme blik for, hvad
der foregår giver os synlighed. Tak til Folketidende for deres glade og fine
artikler og historier med illustrative billeder om livet i svømmehallen.
Også i år en stor tak til de frivillige massører – Bjarne, Inge, Connie, Gitte,
Anders og Gitte og fodplejer Helle for deres bløde hænder og de frivillige i
køkkenet. Efter sidste års generalforsamling inviterede vi til en ny gruppe
af frivillige ”Vi hjælper gerne til”, når der skal bages kage og boller. I det
samlede billede en helt egenartet fortælling om det, vi kan i Rødby
Svømmehal.
Aqua-træningen fortsatte i hele 2018 som fast aktivitet i svømmehallens
åbningstid. Hver mandag og onsdag træner de tre coaches - Winnie,
Connie og den talende formand på skift de mange brugere, der
koncentreret og ihærdigt træner de til tider umulige øvelser i vand - altid
med et smil eller stort grin på læben.
Bestyrelsens indsats for at hente penge i fonde og råd blev især
honoreret fra Handicaprådet, der bevilgede penge til en mobil bassinlift
med dertil badestol. Derudover fik vi yderligere 20.000 kr. til forbedringer
i forbindelse med renoveringen i 2019. Det glæder os, at vi i
støtteforeningen kan være med til at øge tilgængeligheden i og til
svømmehallen. Svømmehallen skal så vidt muligt være for alle. Det vil vi
også gerne deltage i bliver muligt.
179 enkeltpersoner betalte kontingent, 16 firmaer og vi modtog 3.950 kr.
i donation. Der var lokket lidt med udlodning af 3x10 turs kort for hurtig
betaling. Det er et godt rygstød med de mange trofaste medlemmer.
Støtteforeningens arbejde er kendetegnet ved glæde og gode oplevelser.
Lidt malurt undgik vi dog ikke i 2018, hvor en ny persondatafordning også

bød os at udfærdige diverse dokumenter for at tydeliggøre, hvad vi
registrerer, hvorfor, hvordan og hvor længe, vi opbevarer de
personfølsomme dokumenter. Det drejer sig medlemskartotek,
børneattester og især brug af billeder, som har krævet ekstra
opmærksomhed.
Af enkeltbegivenheder i 2018 kan nævnes:
 Firmaevents med kajakpoloerne
 Introduktion til Bindernæs Efterskole, der havde en god formiddag
med spil og en enkelt tur i vandet, når kajakken tippede de ivrige
unge mennesker
 Haft to på kursus som henholdsvis livredder- og Aqua float
instruktør og en dommer som polokajak.
 Inviteret til tværfagligt møde med Pakhuset og campingpladsen.
Flere vil gerne høre, hvad vi gør for at skabe opmærksomhed,
engagement og holder fast i frivillige
 Sagt goddag til nye frivillige livreddere
 Arbejdet for at kunne indkøbe 10 Aqua-float plader til kommende
ny aktivitet. Vi har allerede fået donation fra Nordea og private til
indkøb af 5 plader.
 I samarbejde med Mødrehjælpen i Maribo haft 6 svømmelørdage
under temaet Tons og tummel, hvor nye familier legede og tumlede,
inden der blev sluttet af med at spise lidt boller og frugt.
Støtteforeningen og Mødrehjælpen var sammen om at levere
frivillige.
 Igen var vi P-vagter i Bandholm til Appelflowerfestivalen på Lilleø.
Også i år skinnede solen på os.
 Være medspillere sammen med svømmehallens formand til en
samarbejdsaftale mellem skoler og institutionerne i Lolland
Kommune for at højne sikkerheden i svømmehaller.

 Aktivt deltaget i diverse tekniske udbedringer med lys,
vandbehandling mm
 Doneret jule- og sommerferiefester til de frivillige og medlemmerne
af bestyrelserne
 Julesjov for de mindre børn mellem jul og nytår. Her leger mor, far,
bedsteforældre og børn i fred og fordragelighed. Selvfølgelig slutter
vi også her med at spise. Igen står trofaste frivillige last og brast for
at give af deres egen tid til glæde for andre. Tak til jer igen igen.
 Informative på såvel hjemmeside og diverse sider på Facebook.
Mange kigger begge steder. Det kræver også lige lidt ekstra arbejde
at fortælle om, hvad der sker. Igen kan vi konstatere, at der bliver
lagt mærke til vores historie om svømmehallen i Rødby.
De frivillige livreddere leverer dagligt arbejdskraft og drager omsorg for
sikkerheden i den offentlige åbningstid. Uden dem ingen svømmehal. Tak
til alle jer, der hjælper os med at leve op til vores formålsparagraf.
I det hele taget en hjertelig tak til alle, der gør en forskel i svømmehallen
uanset om det er som arbejdskraft, brugere eller en god social
medsvømmer, der husker at invitere andre ind i fællesskabet.
Arbejdet som frivillig bliver meningsfyldt og sjovt, når vi er samarbejder.
Det afføder nye ideer og en større bredde. De mange skuldre bærer
tilsammen mere end hver enkeltes indsats lagt sammen. Det gør det hele
sjovere.
Ingen aktiviteter eller frivillig indsats uden en bestyrelse, som i årets løb
har arbejdet i fred og fordragelighed. Tak til jer for godt og berigende
samarbejde både ved møderne, når der skal ydes en ekstra indsats, eller
vi mødes i bassinet. Der er altid en positiv stemning og indstilling til at
gøre en forskel. Rækken af frivillige er lang og med risiko for at glemme
en, vil jeg her til slut blot udtale min dybtfølte Tak til alle for hver en time,
I har givet eller svømmet i Rødby Svømmehal.

En lang beretning tilsyneladende uden et ord om den helt store
begivenhed i 2018 - nemlig de 11.250 millioner fra Den A.P. Møllerske
Støttefond. Det glædede os lige så meget som svømmehallens bestyrelse
med denne donation, der gør, at svømmehallen nu kan renoveres i én
omgang i stedet for den planlagte plan over flere år.
Tillykke til svømmehallen med denne donation. Grunden til placeringen af
denne begivenhed i min beretning er, at den bringer mig hen til et
spørgsmål, som skal stilles. Har støtteforeningen fortsat en berettigelse?
Hvis vi ser på vores formålsparagraf har vi måske udtjent en del vores
metier, når svømmehallen ikke længere skal kæmpe for penge til den
pålagte renovering.
Til det vil mit bud være. Jo, der er stadig brug for støtteforeningen i den
samlede historie, der beskriver hvordan Rødby Svømmehal overlevede en
truende dødsdom, men rejste sig som Fugl Fønix af asken for at flyve
videre på sine helt egne vinger. De vinger vil vi gerne fortsætte med at
give den fornødne luft.
På spørgsmålet fra journalisten fra TVØst, der kørte til Rødby efter
offentliggørelsen af den store med donationen om, hvorfor vi lige netop
var blevet tilgodeset, var mit svar.
”Jeg er ikke i tvivl om, at den lokale opbakning og frivillighed til gavn for
så mange i lokalsamfundet har gjort en forskel i fondens vurdering.” Det
engagement skal vi fastholde, derfor vil jeg stadig gerne være formand for
en forening, der er med til at give liv i svømmehallen og et attraktivt
tilbud i vores lokalområde.
Lad os igen i år udråbe et Hurra for svømmehallen og det liv, der er
omkring.

