Støtteforeningens beretning 2017
Vi har igen rundet et spændende år i Sæby Svømmebad, hvor Støtteforeningen har været med på
sidelinjen.
Foreningen har haft et godt og konstruktivt samarbejde med Svømmebadets personale og ledelse.
Vi bliver altid lyttet til, når vi kommer med ønsker om ændringer og forbedringer i stort set alle
forhold i svømmebadets drift.
Det var med en vis spænding vi fulgte overgangen fra årskortet til debiT kortet, da det blev indført
for godt et år siden. Det har heldigvis vist sig at blive rigtigt godt modtaget hos badets stamkunder,
som tilkendegiver, at det er et godt og trygt betalingssystem med gode rabatordninger.
Kultur- og Fritidsudvalget godkender hvert år svømmebadets virksomhedsplan, som sidste år
afstedkom følgende opfordringer til ledelsen og bestyrelsen:
- fortsætte samarbejdet med den kommunale genoptræning, Sundhedshuset og
arbejdsmarkedsområdet med henblik på at styrke genoptræningsindsatsen og den
socialøkonomiske indsats for borgere på kanten af arbejdsmarkedet.
- have fokus på at få flere flygtninge og migranter som brugere af svømmebadet og lade det indgå
som særligt indsatsområde i virksomhedsplanen for 2017.
- styrke samarbejdet med de øvrige kultur- og idrætsfaciliteter i området og fastholde dialogen
med Sæby Fritidscenter om udvikling af det organisatoriske samarbejde på tværs af de to
institutioner.
Desværre har Kommunen opsagt samarbejdet om driften af Manegen og Biblioteket fra næste
årsskifte. Vi har været glade for den fælles drift af ”Kultur Øen”, som har betydet, at brugerne har
fået en bedre service og driften har kunnet rationaliseres ved at arbejdet har kunnet tilrettelægges
mere effektivt.
Heldigvis har Sundhedshuset vist interesse for nye samarbejder i form af implementeringen af
deres nye exit strategi, hvor svømmebadet kan bistå med udvikling af genoptræningen.
I december måned blev der udskiftet lofter i wellness-afdelingen og koldvandsbassinet med
filteranlæg blev isoleret og installeret ny varmepumpe. Da håndværkerne var i huset, var det
nærliggende at forberede installationerne til den nye ude-spa som er næste nye ønske om at
udbygge udefaciliteterne, som der er en stigende interesse for.
For at dekorere og beskytte søjlerne der holder vandrutsjebanen har ”Beton Kim” lavet forskellige
fine tegneseriefigurer. Tanken er at lave flere figurer i takt med behov og økonomisk formåen.
Der har dog kun været nødvendig med en forholdsvis lille investering for at få installeret en lille IR
sauna som er blevet ret populær.

Heldigvis har personalet altid haft fokus på at leve op til kravene om en høj badekvalitet, så det
har ikke krævet de store investeringer for at kunne honorere de skærpede krav til vandkvaliteten,
der træder i kraft pr. 1. juli 2017.
På 10. år har der også i år været afholdt møder med Kommunen og afsendt høringssvar til,

hvordan en mere retfærdig og gennemskuelig tilskudsmodel til idrætsanlæggene i Kommunen kan
gennemføres. I erkendelse af at ting tager tid, må man forvente at reformer ikke gennemføres fra
dag til dag, men denne forholdsvis simple udformning af et regelsæt for at harmonisere
tilskuddene vil åbenbar ingen ende tage.
Ved årets regnskabsaflæggelse havde vi fået revisionen til over en årrække at opstille flere
relevante nøgletal, som er et rigtigt godt værktøj til at følge svømmebadets økonomiske udvikling.
Bl.a. bliver det tydeliggjort, at kravene til at forbedre egen indtjening stiger i takt med, at det
kommunale driftstilskud falder. Revisionens tal sammenholdt med lederens månedlige
budgetopfølgninger har bestyrelsen et rigtigt godt overblik over badets økonomi.
Det er derfor glædeligt at besøgstallet er jævnt stigende, i 2016 gik der således for første gang
over 80.000 gæster igennem entré møllerne. I 2017 er målsætningen at besøgstallet runder
100.000
Sæby Svømmebad havde 10 års fødselsdag d. 7. januar 2017. Dagen blev markeret med
en række svømmearrangementer, kagemand og gode tilbud på adgangskort m.m.
Det var ikke kun rammerne om svømmebadet der havde 10 år jubilæum. Fire trofaste
medarbejdere blev behørigt fejret for at være med fra starten.
Støtteforeningen forærede svømmebadet nogle fine fisk fra Glashuset.
Stor tak til bestyrelsen og revisoren for et rigtigt godt samarbejde i det forløbne år.
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