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Kære Kultur- og Fritidsudvalg,

Tilbagemelding om Foreningsdrift i svømmehallerne
Vi har i et stykke tid fulgt emnet ”effektiv svømmehalsdrift” og underemnet om, at ”foreninger overtager
det fulde driftsansvar i foreningstiden”. Vi er i Hovedstadens Svømmeklub grundlæggende altid positive,
konstruktive og imødekommende for at se på optimeringer og nye måder at udnytte svømmehallerne på.
I det her tilfælde, ser vi dog desværre ingen og er alvorligt bekymrede.
Det er vigtigt for os, at udvalget modtager vores bekymringer og kommentarer direkte. Vi har svært ved at
tro på, at forslagene har været drøftet i detaljer. Forslagene kommer i meget høj grad til at påvirke vores
forening, vores økonomi, vores trænere og ikke mindst vores mere end 10.000 medlemmer.
Foreningsopgave at gøre rent?
Vi mener, at Folkeoplysningslovens § 22 og kommunens egne retningslinjer for støtte til folkeoplysning
klart nævner, at folkeoplysende foreninger skal have stillet faciliteter til rådigheder, hvor bl.a. rengøring er
inkluderet.
Hvordan skal vi undervise, gøre rent og føre opsyn med anlægget på samme tid
Svømmeundervisning kræver særligt opsyn og opmærksomhed, derfor kan og må vores trænere ikke
forlade en undervisning. Vi er desuden meget tidseffektive, når vi planlægger undervisning i den tildelte
svømmetid. Det betyder, at vi ikke har pauser mellem holdene. Fem til ti minutter før et hold stopper, står
de næste 12 børn og venter på at skulle undervises. Det er et opsyn, som vi tager meget alvorligt.
Vi kan derfor ikke både have en mandlig og kvindelig træner til at svabre brusere/omklædningsrum, åbne
lukkede skabe for medlemmer, fylde sæbe i dispensere, tjekke for toiletpapir og holde øje med
uvedkommende personer.
Vi ser ikke, at vi kan tage ansvar for, at der, fx på store anlæg som Bellahøj Svømmestadion eller Valby
Valbykulturhus, ikke kommer uvedkommende gæster ind. Foreningsmedlemmer kan med de udleverede
adgangskort selv lukke sig ind ad en sidedør, men hvordan kan trænerne inde i svømmehallen sikre sig, at
uvedkommende personer ikke også får adgang?
Mener Kultur- og Fritidsudvalget, at svømmeklubberne, udover servicepersonale til rengøring af
omklædningsrum, også skal ansætte en dørvagt, som kan agere sikkerhedsvagt?
Vi minder om, at vi er en idrætsforening, vores trænere er typisk i alderen 14-22 år og specialuddannede til,
at være gode med børn og voksne i vandet. Vi er på vegne af vores unge trænere oprigtigt bekymrede for
sikkerheden for medlemmer og trænere på de store anlæg, når vi efterlades alene med helt ungt
personale.
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Hvor stort bliver omfanget af den ”effektive svømmehalsdrift”?
Vi er ikke i denne proces konkret blevet gjort bekendt med i hvilke svømmehaller, på hvilke dage og i hvilke
tidsrum, vi foreninger evt. skulle overtage et driftsansvar. Vi har hørt, at 24 ekstra foreningstimer er en
mulighed og at timerne ligger placeret i ydertidspunkter, fx fra 20-22 og 6-8. Stort set alle foreninger har
allerede ledige pladser i ydertiderne, men 100 % fyldte hold med ventelister i prime time tiderne (16-20).
Til prime time tiderne, som primært er tilegnet børn, har vi i Hovedstadens Svømmeklub pt. mere end
1.000, som står på en aktiv venteliste.
Vi ser derfor ikke, at fordelene ved at lade foreningerne overtage driften af svømmehallerne reelt er
tilstede.
Ansvar
Er der i planerne overvejet, hvilket ansvar man evt. også pålægger foreningerne? Hvis en ung træner
glemmer at aflåse hallen og der efterfølgende sker en skade (fx indbrud), der kan føres tilbage til den ulåste
dør, er foreningen så ansvarlig og erstatningspligtig?
Hvis der opstår en kloralarm og trænerne opdager det for sent, fordi de var i gang med undervisningen,
hvem er så ansvarlig?
Hvem har fx ansvaret for et indbrud i et aflåst skab i et omklædningsrum? Er det kommunen eller en af de
foreninger, som har undervisning på anlægget? Og hvilken af foreningerne har ansvaret?
Vi uddyber naturligvis meget gerne vores synspunkter.
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