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Den årlige Generalforsamling d. 22 februar 2012.

For dem som var mødt frem til denne årlige begivenhed, var der et lille ostebord med tilbehør, alt imens man kunne høre at
økonomien i afdelingen hænger sammen. Nogle tilskuds ordninger er dog ændret i forhold til sidste år og en meget
beskeden kontingent stigning er i udsigt. Der var også genvalg til Leif, Ann og Marianne, bestyrelsen konstitueres på først
kommende bestyrelses møde. Der blev også fremlagt plantegning over halprojektet så man kunne få en fornemmelse af
hvordan det færdige resultat vil se ud.

Formandens beretning for 2011/12 :Beretning Sdr. Omme Svømmeklub år 2011Så er endnu et år gået i Sdr. Omme
Svømmeklub. Der var ingen ændringer i bestyrelsen efter generalforsamlingen d. 23.02.2011. Vi er på nuværende tidspunkt
109 medlemmer.Der er ikke sket de store forandringer i Sdr. Omme Svømmeklub i 2011.Der er stadig lidt byggerod
udenfor svømmehallen på grund af Magion byggeriget, men det store byggeprojekt begynder at tage form og vi glæder os
rigtig meget til at se det færdige Magion i slutning af april og ikke mindst at tage det i brug næste sæson. Ved
halfordelingsmødet her i marts, vil vi forhåbentlig få mere at vide om hvilke muligheder vi får med hensyn til det nye
småbørnsområde og det nye varmvandsbassin og hvad det vil koste i halleje. Noget af det vi manglede meget sidste sæson
var forhallen, der er nu en lidt interimistisk forhal hvor motionisterne kan hygge sig med en kop kaffe og den medbragte
kage, men vi må håbe det bliver meget bedre når det hele er færdigbygget. VintersvømningVi har startet følgende hold op - et
leg og plask hold, som stadig har fælles haltid med Grindsted Svømmeklub torsdage fra kl. 17:50-18:30, et haletudsehold,
et gubbiehold, et piratfiskehold, et familiehold og et motionshold med vandgymnastik. Børneholdene er fyldt godt op, men
vandgymnastik, motions- og familieholdet har svigtet os denne sæson.Der blev iværksat flere tiltag i løbet af efteråret for at få
flere deltager til disse hold, men der var ikke rigtig noget af dette der &rdquo;gav pote&rdquo;.Vi har besluttet at
husstandsomdele en folder i august måned for at gøre mere opmærksom på Sdr. Svømmeklub og herved forhåbentlig øge
medlemstallet til næste sæson. Ved udgangen af sæsonen 2010/2011 ville Ann, Jes, Jesper, Ole, Dennis, Johnny og Kenneth
gerne forsætte som træner endnu en sæson. Den eneste der ikke havde mulighed for at forsætte var Thomas. Vi måtte med sto
vemod sige farvel til en meget dygtig kompetent træner, som har været med i Sdr. Omme svømmeklub igennem mange år. En
meget STOR tak til Thomas for hans indsats igennem årene. Men hvem ved - måske vender Thomas tilbage til os når han er
færdig med sine studier.Vi var derfor i træner mangel ved starten af sæsonen, men der faldt 2 rigtig gode &rdquo;appelsiner i
vores turban&rdquo; - nemlig Lene Grebdahl og Malene Andersen, så vi har igen i år en rigtig god kompetent trænerstab - vi
må håbe de forsætter i flere sæsoner. I formår at få vores torsdage i Grindsted Svømmehal til at fungere helt uden problemer, i
løser selv alle opgaver - det er rigtig godt gået. Mange tak til jer for det store arrangement og for det store arbejde i gør for
at lære børnene at svømme og passe på familiesvømmere og motionister når de opholder sig i vandet. På grund af jer kan vi væ
stolte af vores lille klub. HovedbestyrelsenOle Nielsen valgte at tage endnu et år som formand for SOIF. Torben Møller er
vores stadig webmaster.Hovedbestyrelsen har besluttet at købe et nyt IT &ndash; bogføringssystem Conventus. Systemet
er web baseret og vil blive taget i bruge i løbet af 2012.Sdr. Omme skole havde arrangeret en idrætsuge i uge 9. Vi blev i
den sammenhæng bedt om at lave aktiviteter i halvanden time i Grindsted svømmehal for eleverne i 7-9 kasse.. Det gik
rigtig godt. Jeg tror de fik at mærke at svømmetræning kræver en god kondition og ikke bare er ren badeferie. Mange tak til dem
der tog fri et par timer fra arbejde for at løse denne opgave.Vores foreningstilskud er blevet reduceret fra 15.000 kr. til
10.000 kr. årlig. Dette med begrundelse i, at forretningsbestyrelsen har besluttet at fordele overskuddet fra Jydefesten på
en anden måde. Fremover vil foreningerne blive belønnet i forhold til hvor mange timer man bruger på at hjælpe til.. Vi
forventer at komme til at tjene et sted mellem 3000 &ndash; 5000 kr. ved at hjælpe til ved Jydefesten. Julefrokost SOIFDet
blev afholdt i hallens kælderlokaler. Vi havde en dejlig aften med god mad og drikkelse af forskellige art. Og som sagt flere
gange før &ndash; håber jeg der er flere fra bestyrelsen der vil deltage næste gang. JuleafslutningTraditionen tro blev der
uddelt slikposer til børnene på børne- og familieholdet den sidste svømmedag før jul. Motionssvømmerne havde juleafslutning
inde i hallen hvor der blev budt på et glas vin og lidt julegodter.Julegaverne blev uddelt hos mig midt i december, næsten
alle trænere og bestyrelsesmedlemmer mødte op til lidt julehygge, vi havde en god aften &ndash; dette gentager vi nok til
næste jul. ArrangementerSidst i april blev der arrangeret en fodboldgolftur for træner og bestyrelsesmedlemmer med påhæng til
Fun & Action i Hejnsvig. Efter dette herlige arrangement kørte vi tilbage til Sdr. Omme hvor der var bestilt middag til os på
Sdr. Omme Kro. Julefrokosten var igen i år hos Vivi og Kenneth. Der var desværre ikke så mange der kunne deltage, men
det blev alligevel en vellykket aften med god mad fra Norlyk og pakkeleg, som gav anledning til en masse gode grin,
mange tak til Vivi og Kenneth fordi de ville lægge hus til. Vi må konkludere at Sdr. Omme Svømmeklub er kommet godt
igennem endnu en sæson og det kan vi takke den gode stabile stab af trænere og bestyrelsesmedlemmer for. De laver alle
et godt og solidt stykke frivilligt arbejde &ndash; 1000 tak for det.
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