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Kære alle, 

Tak for at møde så talstærkt op i dag. 

Det er jo lidt triste omstændigheder. Det første jeg har brug for det er at benytte lejligheden til at takke den 

gamle bestyrelse for et rigtig godt samarbejde i Allerøds bestyrelse.  

På intet tidspunkt har vi været der hvor det ikke har været sjovt i de måneder vi har arbejdet sammen. 

Vi har været stærke sammen, vi har været konstruktive og vi har løftet i flok. Det er ikke nogen 

hemmelighed at nogen har været mere presset end andre og vores udfordringer kunne nok tage livet af de 

fleste frivillige. Jeg tør slet ikke tænke på hvor mange timer at I alle har hjulpet til med - brugt fridage og 

ufattelig mange aftner på møder.  Og det har givet pote - hold lige fast i dette - vi har været gode og det er 

vigtigt at fortælle hvorfor: 

•Vi har fået styr på økonomien (det kommer der et punkt om bagefter) 

•Vi har brugt tid på arbejde omkring varmtvand og drylandsområdet og lykkes - nu kommer det! 

•Vi har fået helt nyt team på kontoret - oplæring, systemer, kursus, mus-samtaler, ansættelsessamtaler osv. 

Personale skal sættes ind i ting - de skal oprettes på mails, have computere der skal sætte op osv osv. Og de 

skal kunne ringe og få hjælp. Dette er frivillige kræfter der træder til. 

•Vi har fået kontakten og samarbejdet med kommunen tilbage på sporet omkring rengøring og livredning. 

•Vi har opsagt det dyre sigma lejemål på 11t om måneden og med egne hænder båret 2,5 tons skrald og 

fået istandsat et lokale på Blovstrød skole som nu er gratis til vores rådighed 

•Vi har fået trænerteamet på Ag3 og talent koblet sammen og de har for første gang været på kursus om 

den røde tråd og fået en god dialog som der manglede 

•Vi har fået kontakten til Svøm tilbage 

•Vi har igangsat nyt svømmeskolekoncept  

•Vi har fået DGI ind fordi vi har brug for hjælp til at kigge indad - vi var alle helt "høje" efter sidste møde - 

det er foreningsarbejde 

•Vi har været tovholder på at få de fælles bestyrelsesmøder sat i gang 

•Vi har været tovholder på at få fælles sponsorudvalg sat i gang 



•Vi har været tovholder på at få fælles svømmeudvalg sat i gang 

•Vi har taget de svære samtaler og aldrig været i tvivl 

•og så nåede vi også lige at få de nye vedtægter på plads. 

Jeg kunne fortsætte - men min pointe er bare - TUSIND TAK FOR JERES FANTASTISKE INDSATS. Skal vi ikke 

give dem en stor hånd. 

Hvorfor er vi så endt her. Det er vi fordi vi i Allerøds nuværende bestyrelse ikke ville gå på kompromis om 

nogle helt grundliggende værdier og fordi vi ønsker det bedste for eliten (det står i vores vedtægter). 

Det fik en konsekvens - vi trak stikket. Men vi ønskede på ingen måde at Sigma skulle dø - vi kunne bare 

ikke løfte opgaven. Så da vi på mødet den 17/6 hører medlemmernes ønske om at få ny kræfter til, så trak 

vi os naturligvis tilbage - tænk hvis det kunne lykkes for nogle nye. Noget vi ikke kunne.   

Vi er glade for at en ny gruppe er klar til at give det et forsøg sammen med den gamle bestyrelse i Birkerød. 

Forhåbentlig finder i en løsning.  

Vi håber og beder bare til at man ikke glemmer hvad der er vigtigst og at man giver plads.  

Vi hjælper gerne den nye bestyrelse på vej - der er trods alt en del viden der kan gå tabt og vi træder jo kun 

tilbage fordi det var eneste måde der kunne arbejde for et fælles sigma som stod øverst på medlemmernes 

ønskeseddel. Så vi løber ikke fordi vi ikke tror på Allerød, fordi vi har taget af kassen eller at vi ikke tror på 

det vi har sat i gang. Vi gør det 100% for at sikre et fælles Sigma.  

Samtidig vil jeg også undskylde at jeg som formand faktisk ikke formåede at lykkes med opgaven - at få 

samarbejdet til at køre. Det har jeg det personligt meget svært med. Men det var et samarbejde som var så 

slidt og allerede led da jeg trådte til.  Men jeg troede faktisk på det lige indtil søndag den 11. juni.  

Jeg håber og ønsker det bedste med forsøget på at få Allerød og Sigma tilbage på sporet og at fokus bliver 

det som det drejer sig om - svømmerne. Ikke bare enkelte hold - men alle, og det kræver kompromisser. 

Så - bak op om de nye. Lyt til hinanden og arbejd med fakta. Altid fakta. Vi har kæmpet rigtig meget med 

"det har jeg hørt fra en der har fået det fortalt".  

Med disse ord takker vi af og giver bolden videre til de nye. 

 


