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Velkomme til alle. Det er dejligt at se jer alle.
SKS har haft et spændende år, med mange udfordringer.
En lukket hal, med deraf opgaver, at få det til at hænge sammen med mindre timer.
Vi har ikke fået flere timer i sæsonen 2013-2014. Alle foreninger måtte dele de timer, som var i
Nykøbing. Så alle er gået ned i tid, for at der kunne blive timer til alle.
Derudover har vi fået en ny måde at beregne timer i svømmehallerne på.
Det krævet et godt overblik og diverse regneark..
Vi har fået et godt samarbejde med Dan Hansen i Nykøbing, så vi hver måned stemmer forbruget
af. En god ordning, så skal men ikke i december huske helt tilbage til januar.
Renoveringen af Nordfalster Svømmehal, går planmæssigt. Klubberne kan starte til sæsonstart augsep. Der vil blive adgang for offentlig svømning noget før. Den nøjagtige date vil snart blive meldt
ud.
Man kan gå ind på Nordfalsters Svømmehals hjemmeside, www.n-sc.dk . Der bliver hver uge uploadet 2 nye billeder, så kan man følge med i, hvad der sker.
Vi ser frem til at kunne benytte Nordfalster SvømmeCenter igen.
Vi forventer at der bliver halfordelingsmøde i marts for Nykøbing og Nørre Alslev.
Håber ligeledes at det bliver senest i april i Sakskøbing.
Vi har lige pt. ca. 600 medlemmer.
Vi har 14 trænere og 12 hjælpetræner til at undervise på 50 forskellige hold.
Økonomi
Klubmodul kører godt. Det er nu tredje sæson vi kører det. Der bliver hele tiden lavet forbedringer,
så det skulle lette bestyrelsens arbejde.
Gebyrer for at være i svømmehallen har i 2013 været 30,- kr. pr. timer.
For 2014 er den blevet sat til 28,- kr. Det går den rigtige vej.
Vi har fra 1. august 2013 skulle beregne forbrug af timer i svømmehallerne på en ny måde.
Forvaltningen, har bestemt at der altid skal være 2 baner til offentlig svømning. Dette giver os nogle
udfordringer.
Vi bliver ligeledes bonget mere for at benytte baner udenfor offentlig åbent, så skal forbruget
ganges med 1.25.
Bruger vi alle banerne i indenfor offentlig åbningstid, skal forbruget ganges med 1.5.
Så dem skal vi helst bruge så lidt af som muligt.
K-afdeling:
Bo vil komme med en sportslig beretning.
Morgentræning:
Der er lavet et morgentrænings-tilbud.
Udgiften til dette hviler i sig selv.. Der er fuld egenbetaling.
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Sponsor - venneudvalget.
Står for sponsorstævnet, som er blevet afholdt d. 8. marts.
De er ligeledes med. Når vi afholder DM-H.
Det har i flere år været Susanne Larsen, som har stået for den økonomiske del, fremover vil det
være Anders Müller, som varetager denne opgave.
Børnestævne 2013
Børnestævnet blev som noget nyt holdt i december måned, og der var flere aktiviteter. Der var pæn
tilslutning, så det skal gentages.
Opvisningsstævne. Marts 2014
Dem som var mødt op, fik en god oplevelse. Der var stadig lodder tilbage fra sponsorsvømningen,
så de sidste blev solgt her.
Juleoptog. December 2013
Svømmeklubben har atter deltaget i Sakskøbing handelsstandsforenings juleoptog. De var klædt ud
som nisser.
Mærkesvømning. November 2013
Vi har i november afholdt distancesvømning. Børnene ser frem til dette. Der bliver ofte spurgt,
hvornår skal vi svømme mærker. Det er jo dejligt at hører.
Aqua Camp – 2013
Der var 21 deltagere, og 2 trænere til at styre det. Vi arbejder på at tilbyde det igen her i 2014.
Sæsonstart – august 2012
K-afdelingen tog en gammel traditionen op igen. De tog til Ruds Vedby legene.
Undervisningsafdeling startede som sædvanligt 1. september.
Afslutningsstævne. Juni 2013
Sæsonen slutter for K-afdelingen med et afslutningsstævne, hvor diverse pokaler og hvor
klubmestrene bliver kåret.
Afslutningsstævnet er en god tradition med medbragt mad som spises efter stævnet og inden
kåringerne.
Scrapbog.
Tak til Tut Røse for at have tid og lyst til at lave en bog over klubbens aktiviteter. Tak til alle der
indsamler udklip. Det er dejligt med så stor interesse for klubben.
Jeg takker ligeledes bestyrelsen for det gode samarbejde der er. Håber det vil fortsætte.
Bestyrelsens beretning er hermed fremlagt på den ordinære generalforsamling på Saxenhus d. 17.
marts 2014 af formanden Birte Thonesen.

