
Godt nytår 

Velkommen tilbage fra julepause. Vi er klar til at tage fat på 2. halvdel af sæsonen 2018-2019 

Ifølge vores vedtægter indkaldes hermed til ordinær generalforsamling mandag d. 25. februar 

2019 kl. 19.00 på Svømmetorvet i Midtfyns Fritidscenter. Dagsorden ifølge vedtægter. 

Eventuelle forslag til behandling skal fremsendes skriftligt til formand Troels Stubager senest 

mandag d. 11. februar 2019. Stubager@midtfyn.net 

Et begivenhedsrigt første halvår er veloverstået. Mange aktiviteter både i svømmeskolen og i 

konkurrenceafdeling. Det nye varmtvandsbassin og klubbens hold er blevet en fantastisk succes, 

bassinet gæster mange generationer, fra baby svømning til senior vandgymnastik. 

Vores konkurrenceafdeling har rigtigt mange nye talenter på vej. Og de erfarne brillerer med 

mange flotte resultater og klubrekorder. Opdateringer deles hyppigt på klubbens hjemmeside og 

Facebookside (husk at følge os) 

Klubben har i denne sæson rekord mange medlemmer, hvilket kun lader sig gøre gennem stadig 

fornyelse, men også ved at fastholde de gode traditioner. En garant for dette er et stort forældre-

/svømmerengagement. Der skal løses mange spændende opgaver i diverse udvalg: 

• Ø-udvalg, der varetager svømmeskolen. 

• K-udvalg, der varetager konkurrencesvømning. 

• Officialposter (dommer/tidtager) til egne, regionale og nationale stævner. 

• Arrangementsudvalg, der hjælper med planlægning af diverse arrangementer.  

• Samt alle de andre små opgaver, som betyder så meget; hjælp til opsætning af bænke, 

bestilling af klubtøj.  

Da vi er en stor klub, har vi i bestyrelsen også mange vigtige funktioner. Og mange store 

beslutninger som skal tages. 

Vi har også ca. 60 trænere i sving, kunne det være din interesse, så sørger vi naturligvis for at du 

bliver klædt på til at varetage en sådan tjans. 

Så lad dette være en opfordring til dig som forældre. Uden din indsats, ingen svømmeklub! 

Henvend dig til vores formand Troels Stubager eller til et af medlemmerne i bestyrelsen, hvis du 

kunne tænke dig at hjælpe til. Det er sjovt, giver gode bekendtskaber, du får indflydelse og ikke 

mindst er du aktiv, mens dine børn også er det. 

Som alternativ vil bestyrelsen være til stede i svømmehallen i uge 4. Du kender os på de blå T-

shirts. Vi er klar til en god snak, modtage ideer, svare på spørgsmål, få konstruktiv kritik – kom 

altså rigtig gerne forbi! 

Her efter nytår starter vi to helt nye hold: AquaMotion i varmvandsbassinet mandag kl.17.00 og 

onsdag kl. 09.00. Det er for alle aldre, 60 minutters skånsom  – men effektiv konditions- og 

muskeltræning. Du har også godt af det, det styrker muskler og led! Læs mere og tilmeld på 

www.rsksvoem.dk.  

Slutteligt vil vi gøre opmærksom på at vi sælger flere slags badehætter (kr. 50,- og kr. 90,-), 

svømmebriller (kr. 40,- og kr. 70,-) samt badehåndklæder (kr. 100,-) med klublogo. Disse kan købes 
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i svømmehallen ved henvendelse til din træner. Beløbene kan overføres til klubbens MobilePay 

nummer: 93514. Skriv venligst ”badehætte” eller ”håndklæde” i teksten ved overførsel. 

 

Med ønsket om en god 2. halvdel af sæsonen, og de bedste hilsener. 

Ringe Svømme-Klubs bestyrelse 

Webmaster Jesper Desmareth 

 

 


