
2021 blev corona år 2. 

Januar, som ellers plejer at være den måned, hvor vi skal indfri alle de gode ønsker 

for det nye år med mere bevægelse, bød på en fortsættelse af nedlukningen fra før 

julen i 2020. Vi lå som resten af landet i dvale.  I den periode undersøgte vi i 

Støtteforeningen muligheder for et enkelt og ikke alt for kostbart vagtplanssystem. 

Vi fik en god aftale med Relion. En af de store fordele er, at vi får hurtig og god 

support. 

I samarbejde med svømmehallen havde vi søgt Handicaprådet om støtte til 

hjælpemidler for at skabe yderligere tryghed for alle. Vi modtog 17.000 kr. til 

håndtag i sauna, støttestænger ved indgang til sauna hos herrerne, en badestol og 

til gelændere i det lille bassin. Det viste sig desværre, at gelænderne til det varme 

bassin ikke er så lette at eftermontere, som vi havde forventet. Det skulle have 

været med i den store renoveringsplan. Ærgerligt at vi ikke var klar til det på det 

tidspunkt. Der arbejdes for en løsning. 

I maj kunne vi endelig åbne. I samarbejde med svømmehallen enedes vi om ikke at 

holde åbnet om søndagen, da vi ikke vidste, hvor mange af de frivillige, der stadig 

ville være med. Heldigvis gjaldt det stort set for alle. Livredderprøverne skulle have 

været fornyet i januar. De blev forlænget frem til sommeren. I juni bestod alle, der 

gik op livredderprøven, så vi var klar til at åbne fuldt ud efter sommerferien. 

De trofaste damer i billetlugen genoptog det frivillige hverv med at sælge billetter. 

Det aflaster livredderne, som kan koncentrere sig om sikkerheden i svømmehallen. 

En stor tak til alle for jeres indsats. I er med til at fastholde den gode stemning, der 

kendetegner Rødby Svømmehal.  

De mange frivilliges imødekommenhed cementerer svømmehallen, som et sted hvor 

brugerne føler sig velkomne. De fine faciliteter og den behagelige atmosfære får 

mange svømmere og familier med børn til at benytte den. Svømmehallen er der 

nemlig for at blive brugt.  

I juni måned kunne vi afholde den udsatte generalforsamling. Michael Schjelde 

ønskede ikke længere at være med og i stedet kunne vi byde velkommen til 

Kristoffer Mellerup. Tak til Michael for hans interesse og engagement i 

støtteforeningen til gavn for Rødby Svømmehal.  



I oktober inviterede Støtteforeningen til Pool party med musik, leg og spisning. En 

succes med 70 tilmeldte børn, der legede og morede sig - en velfortjent ros til 

Dennis Fuller for musik og gode indslag. 

Støtteforeningen donerede i forbindelse med svømmehallens generalforsamling 

100.000 kr. til svømmehallen øremærket en infrarød sauna.  

Når det er sagt må vi sige, at støtteforeningens oprindelige mission med at samle 

penge til svømmehallens renovering ikke længere er aktuel. Den bedste gave, vi 

giver, er organisering af de frivillige. 

I de uger, hvor børnehave, juniorklub og SFO benytter svømmehallen, dækker vi 

livreddervagter i mere end 30 timer om ugen. Hvis dækning i billetlugen tælles med 

donerer vi arbejdstimer for mere end 40 timer om ugen. Omregnet i lønkroner en 

ikke uvæsentlig støtte. 

Det førte i løbet af efteråret til at vi mødtes med svømmehallens bestyrelse for at 

drøfte den fremtidige drift og aktivitet i og omkring svømmehallen. Der har været 

megen forvirring om hvem, der stod for svømmehallen. Heldigvis har vi talt 

sammen, så forvirringen er ryddet af vejen. Der var enighed om, at de to foreningers 

kerneopgaver skulle være tydelige. Svømmehallens bestyrelse skal stå for drift og 

aktivitet, mens støtteforeningen opkræver kontingent og sørger for frivillige. 

Derudover vil vi have en fælles hjemmeside. Arbejdet betød, at begge foreninger 

skal foreslå ændringer i vedtægten på kommende års generalforsamling. 

I perioden fra oktober til december tilbød vi atter i samarbejde med Mødrehjælpen i 

Maribo ”Tons og tummel”, hvor familier med børn inviteres til leg og bevægelse 

lørdag formiddag. Der var god søgning, uden at vi overtrådte forsamlingsforbuddet. 

Vi slutter med boller, frugt, kaffe og saft. Igen træder frivillige til med at bage boller 

og som hjælpere i køkkenet, mens livredderne holder et vågent øje i svømmehallen. 

Hyggelige og fornøjelige lørdage med glade familier. Mødrehjælpen uddelte ti-

turskort, så hver familie fik et ti-turskort til både voksne og børn. Det blev taget godt 

imod og gav flere kunder i svømmehallen. 

Svømmehallen skulle have være lukket i forbindelse med juleferien for nødvendig 

udskiftning af filtre. Julesjov blev udskudt til januar. Udskiftningen blev ligeledes 

udskudt. Julesjov flyttet til 28. december for at blive aflyst på grund af corona. 

Nedlukningen betød, at vi heller ikke i 2021 kunne holde den årlige julefrokost for 

alle frivillige. Den blev udskudt til januar 2022. 



Vi var i januar 2021 lige så spændte som i 2020, da vi udsendte opkrævning til 

kontingent. Kunne vi fastholde det flotte medlemstal, når svømmehallen atter 

havde været lukket i to omgange i 2021. Vores medlemmer er trofaste - 157 

enkeltmedlemmer og 11 firmaer holdt fast. 

Til slut skal lyde en 

Tak til bestyrelsen for engagement og indsats i bestyrelsesarbejdet. Det er altid 

handlingsorienteret og fornøjeligt at mødes med jer. Tak til Bodil og William for at 

kigge Connie Dinesen over skulderen med regnskabet. 

Til slut den største tak til alle der gør en frivillig indsats for svømmehallen. Det gør 

Rødby Svømmehal til et godt sted at svømme. 

Tak til alle jer brugere for jeres trofaste fremmøde - uden jer ville vi mangle liv i 

svømmehallen. 

 

 


