Årets gang i Støtteforeningen til Rødby Svømmehal anno 2019
Denne beretning vil i sagens natur være lidt kortere end den plejer i og med at
svømmehallen var lukket i 8 af årets 12 måneder.
Kontingent opkræves i januar måned. Det var med spænding, vi udsendte
opkrævning, for hvor mange ville fastholde medlemskab, når svømmehallen ville
være lukket en stor del af året. Som der står i en af de gamle julesalmer ”Sorg blev til
glæde vendt”. Medlemmerne i støtteforeningen er trofaste, idet 180 betalte
kontingent og ydermere fik vi knap 6.000 kr. i støtte. Det kan vi kun glæde os over.
Januar bød også på traditionelvelvære med massage, saunagus, tapas og besøg af
Eva Matjeka, der læste og fortalte om egne digte. Til velvære i marts måned var det
ikke muligt at trække på de frivillige massører, så der måtte tænkes nyt. Det blev til
træning på Aquafit-float plader med bobler på kanten. Maribo svømmehal stillede
velvilligt plader til rådighed. En anderledes eftermiddag hvor velvære bestod af hård
træning på de vuggende plader. Heldigvis med mange gode grin, når vi faldt i
vandet. God træning for balancen. Sjovt var det, men også hårdt ved de uprøvede
muskler. Begge arrangementer var velbesøgte.
Vi leverede frivillige til Mødrehjælpens aktivitet Tons og tummel henover januar og
februar måned lørdag formiddag.
For første gang kunne vi invitere til kajakholdet Blatic Dolfins hjemmekamp i øst
turneringen. Det blev til to kampdage. De vandt ikke, men klarede det flot godt
hjulpet af et heppende hjemmepublikum.
Ingen vinterferie uden Poolparty. Det blev en bragende succes med 70 deltagere.
Det blev en udfordring for de kære køkkenfolk, der havde købt ind til 35. En stafet i
Netto og alle blev mætte. En eksemplarisk ungdom legede og tumlede uden
konflikter godt hjulpet i den rette stemning med Dennis Fuller, som DJ. En stor tak til
ham for at pakke hele sit udstyr og køre fra Ballerup til Rødby for at give vores unge
en god oplevelse.
Rødby Svømmehals bestyrelse nedsatte i forbindelse med renoveringen en
arbejdsgruppe, hvor vi blev inviteret til at deltage i projektgruppe for at komme med
de mere praktiske løsninger. Vi takkede ja og siger tak for det. Er der kritik af farver i
omklædningsrummene, de skridsikre fliser og farver på dem, de nye
opbevaringsskabe med lås mm, skal I vide, de er valgt ud fra et ønske om at komme
flest i møde.

For at bruge vores tilskud fra Handicaprådet bedst muligt forberedte vi os ved at
besøge Nakskov Svømmehal for at se deres udstyr. Det blev tydeligt for os, at vi er
begrænset af de kvadratmeter, der er i Rødby Svømmehal. Vi endte med at anbefale
det, der kunne være relevant i forhold til økonomi og plads velvidende, at vi dermed
ikke ville kunne tilgodese alle.
Vi har været med til at foreslå en siddeplade og stålstænger til at støtte sig til i hvert
bruserum og ikke mindst et handicap/familierum. Kørestolsbrugere eller andre med
gangbesvær ville kunne køre fra hoveddør til omklædning og videre direkte i
svømmehallen. Det er ikke for meget at afsløre, at det blev et rigtig fint rum.
Én fast handicaplift i Nakskov ville personalet ikke anbefale, så der blev arbejdet
videre med den mobile handicaplift, vi havde set billeder af. Det endte med en
bestilling fra Italien på en eldrevet stol med mulighed for at komme sikkert i og op
ad vandet.
På sidste års generalforsamling kunne vi byde velkommen til Steen Kruse og
Annelise Pedersen, så vi var fuldtallige både i bestyrelse og med suppleanter. Tak for
jeres gode humør og medvirken.
På et fællesmøde med svømmehallens bestyrelse i april blev forskellige
arbejdsgrupper nedsat. Tanken var at benytte lukkeperioden til at tænke nyt og
revidere den tidligere konstruktion, så vi ville være klar til åbningen.
I slutningen af april måned troppede frivillige fra begge bestyrelser op for at tømme
svømmehallen, så håndværkeren kunne rykke ind. Vi fyldte to containere efter
adskillige ture på containerpladsen og et læs til loppemarkedet i Brandstrup. Vejret
var med sol, så den fælles frokost fremstillet af en frivillig blev nydt udendørs.
Maribo Svømmehal var imødekommende med ønsket om at tilbyde
onsdagssvømning til de trofaste pensionister. Ikke alle kørte til Maribo, men vi, der
gjorde, var glade for at svømme, som vi plejer. Tak til Maribo for god behandling.
Sammen med svømmehallens formand Lars Buhl var jeg som formand inviteret til at
fremlægge planer for renoveringen af svømmehallen i Handicaprådet i maj måned.
Vi måtte fortælle, at der ikke med den nuværende økonomi og de få kvadratmeter
ville blive mulighed for en automatisk liftordning i baderum. Selv om vi gerne vil
hjælpe alle, må vi også erkende begrænsningen og gøre det godt, hvor vi kan.
I samarbejde med svømmeklubben ansøgte vi Lolland Kommune om tilskud til
Aquafit floatplader efter §18 midlerne. Som støtteforening opfylder vi ikke

betingelser for at få tilskud, idet vi ikke er en folkeoplysende forening. Dejligt at det
lykkedes at modtage 15.000 kr. Støtteforeningen donerede resten, så der nu er 10
plader med udstyr og en ny aktivitet både i svømmeklub og svømmehals regi.
I foråret stoppede Niels Møller som tovholder for de frivillige. En stor og varm tak til
Niels for en ihærdig og uegennyttig indsats i svømmehallen.
I forbindelse med åbningen besluttede vi, at vores gave til svømmehallen skulle
være nyt service til køkkenet og legetøj til børnene. Vi tilgodeser med det både
muligheden for det sociale med en kop kaffe og en udfordrende leg til de små, men
dertil skal siges, at de voksne også kan have gavn af at lege med.
For som Gunnar ”Nu” Hansen sagde: ”Vi holder ikke op med at lege, fordi vi bliver
gamle. Vi bliver gamle, fordi vi holder op med at lege.”
I juleferien tog frivillige fat med at rydde op og gøre rent efter håndværkerne, mens
vi glædede os til at komme i vandet.
Vi havde i løbet at december inviteret til frivilligmøde i begyndelsen af januar, og
kunne glæde os over tilgang af nye frivillige livreddere og damer, der gerne ville
sælge billetter og dermed aflaste livredderne.
Tak til bestyrelsen for gode møder, en aktiv indsats og såmænd også et modspil
uanset, hvad vi skal have planlagt og gennemført. Sammen kan vi meget.
Livet i svømmehallen blev også i 2019 flot beskrevet og fortalt i Folketidende, der
med den sædvanlige gode pen og de fine billeder giver god opmærksomhed og
reklame.
På falderebet skal lyde en tak til alle frivillige, der så positivt springer til ved
vandkanten, med rengøring, bagning af boller eller hvad der er behov for, selv om
belønningen er lav og blot anerkendes med ord plus en sommer- og julefrokost. Det
er en fornøjelse at opleve den støtte og det engagement, der bidrager til at gøre
Rødby Svømmehal til vores svømmehal, hvor der er atmosfære og et herligt liv.
Tak til alle for hver en time, I har givet eller svømmet i Rødby Svømmehal.
Lad os også i år udråbe et hurra for svømmehallen og det liv, der er i den.

