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Frivillighedspolitik i Aarhus

Her ved udgangen af ”Frivillighedsåret” 
2011 har flere af kommunens magistrater 
travlt med at formulere ”Frivillighedspolitik-
ker”. Magistraten for Sundhed og Omsorg 
siger bl.a. ”Der er brug for de frivillige. 
Frivillige vælger og prioriterer selv deres 
indsats”.  

Også Socialområdet ser potentialet i, at 
frivillige i større grad påtager sig opgaver. 
Således lancerede socialrådmand, Hans 
Halvorsen, i december en frivillighedsstra-
tegi, der bl.a. omfatter følgende udtryk: 
”der Skabes klare rammer,  Anerkende 
og synliggøre indsatsen og Aktiv brug af 
tilskud til frivilligt socialt arbejde”.  

Som brugere af Lyseng svømmeanlæg 
har vi ikke oplevet noget af det ovenfor 
citerede. Ligesom vi har svært ved at 
genkende virkeligheden i Borgmeste-
rens svar på Stiftens spørgsmål den 31. 
december:

Stiften: ”Siger du, 
at frivillige skal 
dække ind, hvor 
der er lavet bespa-
relser”? Borgme-
steren: »Nej, man 
skal være varsom 
med at trække fri-
villige ind, som skal 
erstatte arbejds-
kraft. Men frivil-
lige kan give en 
hjælpende hånd, 
så længe de ikke 
erstatter professio-

nel arbejdskraft. Ikke for at redde kommu-
nens økonomi, men for at skabe en god 
hverdag for andre borgere.« 

Hvordan harmonerer det med, at vi bru-
gere af svømmehallen er blevet pålagt 
opgaver, som før blev udført af personalet. 
Som frivillige må vi muligvis påtage os 
nogle af disse opgaver fremover. Men det 
må ske på basis af forhandling og for at 
styrke samarbejdet mellem kommunen og 
de frivillige. Ikke som et diktat fra oven.

Nu skal Aarhus Kommunes Sport og 
Fritidspolitik for 2013 til 2016 formuleres. 
I den nuværende  politik står der intet 
om de frivilliges forhold. Men det ønsker 
Idrætssamvirket skal med fremover. Det 
bakker jeg op og håber, de vil blive meget 
klart beskrevet i den kommende Sports- 
og Fritidspolitik.  

Harald 

HASA-holdet i Esbjerg november 2011
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Generalforsamling i HASA
Indkaldelse til Generalforsamling torsdag 15. marts 2012 kl. 17.30

Sted: Opholdsstuen (”Rottehullet”)

Anneksbygningen, Lyseng Svømmeanlæg.

Dagsorden:
 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Formandens beretning
 4. Godkendelse af regnskab
 5. Indkomne forslag
  a. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være 
   formanden i hænde 14 dage før generalforsamlingen.
 6. Fastlæggelse af budget og vedtagelse af kontingent
 7. Valg af styregruppe og 1  suppleant
  a. På valg til Styregruppen er Morten Rasmussen og Harald R. Lie, 
   begge genopstiller
  b. På valg som suppleant er Marianne Bisgaard, hun genopstiller 
  c. Klubben har følgende faste ansvarsområder, som besættes 
   ved valg på generalforsamlingen:
    l. Regnskabsfører  -  Irene Lindemann, genopstiller
    ll. Kontaktperson for Svømmeundervisningen 
     – Maybrit Damgaard, genopstiller
    ll. Kontaktperson for Redaktionsudvalget 
     – Aase Nørrung, genopstiller
    lV. Kontaktperson for Medlemspleje (Musehullet) 
     – Maybrit Damgaard, genopstiller
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant
  a. På valg som revisor er Jørn Johansen, genopstiller ikke
  b. På valg som revisorsuppleant er Lene Christensen, genopstiller
 9. Eventuelt

 Stemmeret har alle medlemmer over 12 år. 
 Stemmeret kan kun udøves ved personlig fremmøde. 
 Valgbarhed har alle medlemmer over 18 år.

 Efter generalforsamling byder HASA på middag kl. 19:30 for klubbens 
 voksne medlemmer. Tilmelding til middagen nødvendig til Harald på 
 telefon 86141575 eller mail hrlie@dadlnet.dk senest mandag 12. marts.

 På styregruppens vegne
 Harald 
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Formandsberetning 2011

Efter ekstra ombygningsproblemer i 2010 
var det dejligt, at vi fik et roligt forår med 
stabil aktivitet både på børne- og vok-
sensiden. Der var behersket tilgang af 
nye medlemmer, modsat i efteråret, hvor 
der fra oktober meldte sig så mange, at 
vi måtte etablere en venteliste for nye 
voksne.

Instruktørsiden har en stabil kærne. Dog 
har vi efteråret måttet undvære et par 
stykker pga. sygdom og arbejde. Men et 
par nye er kommet til, og vi skal have 3 på 
grundkursus i begyndelsen af 2012. Både 
livredder, Nina, og svømmetræner, Peter, 
har været meget stabile og ansvarsbevid-
ste. Jo, der er meget, der har kørt godt.

Samarbejdet med kommunen har været 
præget af en tendens til at ville diktere 
frem for at forklare og forhandle. Således 
blev aftenlukningen pludselig indført i maj 
måned ved, at livredderen fik besked om 

at lukke hallen samme aften. I efteråret 
kom flere opgaver til. Opgaver, som ifølge 
en konsulent hos DIF (Dansk Idræts For-
bund) går ud over, hvad kommunen med 
rimelighed kan pålægge brugerne. Dog 
blev HASA ved et møde sidst i decem-
ber mellem svømmehallens ansvarlige 
og HASAs ledelse fritaget for at spule og 
svabre i bruserrum/toiletter/omklædnings-
rum, da vi rent fysisk ikke kan klare det.

Kommunen har ”overdraget” de mange 
opgaver til de frivillige i klubberne af spa-
rehensyn. Af samme grund er også ”klub-
kørslen” nedlagt og ”handicapkørslen” 
reduceret. Det sidste har fået 2 medlem-
mer til at melde sig ud, mens reduktionen 
i klubkørslen betyder, at 5 medlemmer 
få måneder ind i 2012 ikke længere kan 
komme til svømning. Samtidig har ned-
læggelsen af klubkørslen og etableringen 
af en ny, meget reduceret ordning, givet 
ekstra administrativt arbejde.

5 på stribe til jubilæet Fo
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Styregruppen har protesteret, bl.a. med 
en henvendelse til kommunens Handi-
capråd og foretræde for Rådmanden for 
Sundhed og Omsorg. Desværre uden 
resultat indtil videre. Men jeg håber, jeg 
har positivt nyt ved generalforsamlingen 
midt i marts.

Vi har klaret os fint til stævnerne, og Lene 
har godt greb om holdet. Vort eget stævne 
i april var også vellykket. Desværre måtte 
vi aflyse sommerfesten på grund af for 
få tilmeldinger, som måske skyldes, at 
pinsen lå så sent.

Derimod var det interne kursus på Pind-
strup Centret i begyndelsen af 2011 sær-
deles vellykket, og noget tilsvarende søges 
afviklet i 2012.

Samarbejdet i Styregruppen har været 
godt, og de uddelegerede opgaver er 
blevet løst af de funktionsansvarlige på 
en fin måde. Styregruppen planlægger et 
statusmøde med de funktionsansvarlige 
med gennemgang af funktionsbeskrivelse 
og kommandoveje inden generalforsam-
lingen.

En del af Styregruppens tid er i efteråret 
gået med planlægning af 40 års jubilæet i 
januar 2012. Vi lader Generalforsamlingen 
evaluere afviklingen af jubilæet.

Etableringen af Musehullet er et godt 
tiltag og af stor betydning for børnenes 
og de unges oplevelse af fællesskab. 
Også omkring Rottehullet er der god 
opbakning.

Harald Lie den 30. januar 2012

Også voksensvømmerne fik sig et jubilæumsbad
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HASAs 40 års Jubilæum  
Jubilarer i alle aldre mødte talstærkt frem fra eftermiddagen af for at fejre 

HASA den 28. februar med lagkagekonkurrence, gøgl og vandgang. 
Se flere billeder fra festen på side 15, 23 og 25. 

Mange prøvede at gå på vandet David Skunk gøglede og blæste os alle et stykke

Der arbejdes seriøst på en vinderkage Andre sprang frygtløse ud på det dybe
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HASA Kalender 2012
Kalender februar 2012 til juni 2012 

Lørdag 25. febr. Svømmestævne Silkeborg
Torsdag 15. marts Generalforsamling
Fre. 16.- lør. 17. mar.  Halliwick grundkursus, 2. del, HASAM, Silkeborg
Onsdag 4. april Påske, ingen svømning
Lørdag 28. april HASA svømmestævne
Onsdag 16. maj Svømning, ingen undervisning (Kr. Himmelfart)
Onsdag 13. juni Sidste svømmeaften, børn og voksne
Lørdag  16. juni Sommerafslutning/klubstævne 

Aftener med prøver, distancesvømning og tidtagning annonceres 
på opslagstavlen. 

Vedr. transport med TAXA
Svømmere, der kører med TAXA til svømning skal, 

når de vil melde afbud, ringe til:
Centralen, Århus Taxa, på 89 48 48 37 inden kl. 18.30 

Indkaldelse til Generalforsamling
Torsdag 15. marts 2011 på Lyseng svømmeanlæg kl. 17:30

Efter generalforsamling byder HASA på middag kl. 19:30
for klubbens voksne medlemmer. Tilmelding senest 12/3. 

Tilmelding til Morten Rasmussen, tlf. 22 44 86 51
email: mail@mortenrasmussen.net

DEADLINE NÆSTE BLAD
20. april 2012 - SKAL OVERHOLDES - til

HASA: Aase Nørrung, Ydunsvej 28, 8230 Åbyhøj
Telefon 86 15 00 73, E-mail: aasenoerrung@gmail.com

NÆSTE NUMMER AF PLASK
UDKOMMER I SLUTNINGEN AF maj 2012
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HASAs 40 års Jubilæum  
Festens anden del af jubilæumsfesten foregik i halcaféen med lækker buffet, 
taler, sange og en svingom til Ole Gravroks én-mandsorkester. Her blev også 

tre af foreningens veteraner, Tonni, Olga og Rhona, hædret med HASAs 
nyindstiftede frivillighedspris for deres mangeårige indsats i HASA.

Fotos: Anita Graversen
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Til stævne hos 
Sælungerne i Esbjerg

Vi var 11 svømmere og mindst lige så 
mange hjælpere/heppere fra HASA.

Jeg skulle starte på nr. 1 på starttal 0, det 
var jeg ikke vant til, så i 25 m kom jeg for 
sent af sted. Derfor ville jeg i 50 m være 
mere klar og faldt i, inden starteren fik 
fløjtet. Flovt. Han var dog flink og lod mig 
starte igen. Puha. Jeg gav den hele armen 
og gik videre til semifinalen.

Selvom vi fik mange svømmere videre - 
blandt andet havde vi tre svømmere med 
i 50 m finalen - blev det desværre ikke til 
nogen medaljer. Men vi vandt da guld i fire 
ud af otte finaler. Selv vandt jeg bronze 

i 100 m stjerneløb, min første medalje i 
stjerneløb. 

Jeg skulle også svømme som sidste mand 
i 4 x 50 m stafet. Den var hård efter min 
100 m finale. Men selvom vi var sikre på en 
medalje med kun tre hold i finalen, ville jeg 
ikke blive sidst og gav den alt, jeg havde 
og fik sikret 2. pladsen.

Jeg vil sige tak for en hyggelig dag i 
Esbjerg. Dejligt at se så mange svøm-
mere.

Mange hilsner Louise   
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Der blev medaljer til: Sofie Ander-
sen guld 25 m extra, Johan guld 50 
m. ordinær, Sophie D. guld 100 m. 
ekstra og Louise C. bronze 100 m 
ekstra.
25 m. stafet svømmede Katrine, 
Sofie A. Sophie D. og Louise Berg 
til guld. 50 m stafet svømmede 
Alexander, Johan, Cecillie og Louise 
C. til sølv 
God tid pokal: 50 m. Louise Berg 
og 100 m. Sophie D.

Samtlige placeringer ved stævnet 
i Esbjerg kan ses på HASAs hjem-
meside www.hasa.dk

Foto: Mette Davies
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Børnepølen

Julefrokost i Musehullet  
Igen i år blev julefrokosten i Musehullet 
en succes. Børnene havde selv bestemt, 
hvad der skulle på bordet af lækre sager, 
og der blev gået til fadet med stor appetit 
og god stemning. De 20 børn sad roligt 
og nød den dejlige julemad og hyggesnak-
kede hen over frikadellerne og kyllingesa-
laten, mens de voksne holdt stående taffel 
og gik til hånde i baggrunden. 

Julekonkurrencen blev afholdt onsdagen 
før – det var også en stor succes. Det 
lykkedes de to børnehold at finde hver 5 
af de i alt 10 svømmeænder, som endelig 
havde fundet vejen tilbage til Lyseng fra 
deres lange rejse ud i den store verden – 
bl.a. sammen med deres storebroder til 
søen ved Varna til Sculptures by the Sea 
i sommer. De børn, der havde fundet en 
and i bassinet, fik overrakt et Anders And 
& Co. inkl. julekalender plus en chokola-
dejulemand som præmie til julefrokosten 
– og der var jubel og smil.

Den kvikke læser spøger nu: 
Jamen, hvad med alle svømme-
ænderne? Er de nu rejst bort igen? 
Det er et godt spørgsmål, og svaret 
er: Nej, det er de ikke. De er nu 
tilbage i Lyseng, og der bliver de, 
så alle børnene kan få glæde af 
dem til plask og sjov. 

Musehullet ønsker godt Nytår 

Siden for de seje sild og barske vandmænd
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Jul i det gamle Rottehul
Årets julekonkurrence var et til-
løbsstykke. Ja det kom nærmest til 
tumultagtige scener i kampen om 
en stol og en kop i Rottehullet. Men 
da PLASK kom på bordet, faldt 
der ro over de vilde horder, der 
koncentrerede gav sig til at tælle 
n’er. Men kun små n’er. Den store 
juleand på s. 21 talte ikke med, 
hvilket gav anledning til en del fru-
strationer midt i juleglæden.

Lykkens gudinde var i år udskiftet 
med en gud, da vi i HASA går ind 
for ligestilling. Og Jacob klarede 
hvervet til perfektion. Han skal i 
hvert fald ikke lastes for, at juleas-
sistenten ikke kunne læse Lisbeths 
kragetæer.

Blandt de mange 
rigtige løsninger, 
blev Moster udtruk-
ket som vinder 
af årets julehjerte 
fra bageren i Den 
gamle By. Sæd-
vanen tro blev der 
også trukket lod 
om Bodils smukke 
juledekorationer. 

Og på den måde 
blev det endnu 
engang jul i det 
gamle Rottehul. 

Maveplask
Pølen med de van(d)vittige historier
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Værd at vide

Huskat

Billederne fra jubilæet er taget af Anita Graversen, som også er fotografen bag vores 
svømmeudstilling. Vi vil arbejde på, at lægge billederne ud på vores hjemmeside.

Huskat 2012 er OL-år og dermed også året for De Paralympiske Lege i London. 
Se mere på www.london2012.com   

Støt vore annoncører 
              - de støtter os!

Indtryk fra jubilæumsfesten ‚- Andre sprang frygtløse ud på det dybe‘

Foto: Anita Graversen
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Flere
Indtryk fra jubilæumsfesten
Fotos: Anita Graversen
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Halliwick 
Svømmeklubben i Århus
Styregruppen
Formand:         
 Harald R. Lie
 Føniksvej 2, 8270 Højbjerg
 Tlf. 86 14 15 75, mobil: 27 63 27 72
 Fax 86 14 75 47
 hrlie@dadlnet.dk

Kommunikation: 
 Morten Rasmussen  
 Gustav Wiedsvej, 23 st.tv, 8200 Århus N 
 Tlf. 22 44 86 51
 mail@mortenrasmussen.net    
Koordination:
 Marion K. Møller
 Tordenskjoldsgade 24, 3. tv, 8200 Århus N
 Mobil: 2711 9517
 marionmoeller@hotmail.com      
Regnskabsfører: 
 Irene Lindemann  
 Skt. Markus Kirkeplads 24, 2.tv
 8000 Århus C
 Tlf. 86 12 63 52
 irene.lindemann@bolignet-aarhus.dk      
Redaktion    
 Aase Nørrung
 Ydunsvej 28, 8230 Åbyhøj
 Tlf. 86 15 00 73
 aasenoerrung@gmail.com

Socialt
 Maybrit Damgaard, ”Musehullet” 
 Æblehaven 21, 8362 Hørning 
 Tlf. 86 92 16 34
 maybrit@hotmail.dk 

 Jane Christensen, ”Musehullet” 
 Østre Havevej 49, 8520 Lystrup  
 Tlf. 86 22 14 54  
 janegc@dlgtele.dk

Annonceekspedition:
Handicapidræt • Søballevej 2D, Veng • 8660 Skanderborg • Tlf. 87 93 37 86
Mail: info@handicapinfo.dk

 Olga og Tonni Damgaard, "Rottehullet"
 Runevej 67, 8210 Århus V
 Tlf. 86 24 13 08, mobil: 20 23 26 13

IT-funktion
 Jørgen Pedersen, j_p@stofanet.dk 
 Mads Christensen, mc@servicepoint.dk
 Claus Andersen, ca@pcabc.dk

Svømmeundervisning, begyndere  
 Maybrit Damgaard, børn kl. 19:00
 Æblehaven 21, 8362 Hørning
 Tlf. 86 92 16 34
 maybrit@hotmail.dk

 Jesper Kellberg, børn kl. 19:30
 Bjergfyrvej 5, 8250 Egå
 Tlf. 26 43 19 43
 jesper2643@gmail.com

 Vibeke Lie, voksen kl. 20.00
 Føniksvej 2, 8270 Højbjerg
 Tlf. 86 14 15 75, mobil: 27 63 72 27
 vbklie@gmail.com

Svømmeinstruktør    
 Peter Tramm
 Mobil 28 78 03 32
 peterbtramm@gmail.com

Transport
  Rhona Scott Bruun
 Skagenvej 11, 8250 Egå
 Tlf. og fax 86 22 75 62

Livredder
  Nina Højris
 ninahj_1@hotmail.com

HASAs hjemmeside
 www.hasa.dk
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