Formandsberetning 2021/22
2021 har lig 2020 været et år præget af Corona. Til forskel fra 2020, blev
2021 sæsonen, hvor vi kunne sige farvel til Corona og igen mødes og
træne under normale forhold - både i konkurrence og i svømmeskolen.
Dog er vi ikke helt på maks-kapacitet i svømmeskolen endnu, da vi ikke
kan ændre på holdenes størrelse midt på sæsonen.
Rent sportsligt har Sigma klaret sig flot. Vi har haft flere svømmere med
til OL, sikret os en medaljeplacering ved danske mesterskaber for hold
uagtet, at flere af vores stærkeste svømmer ikke deltog samt mange flotte
placeringer i de yngre rækker.
På trænerfronten har vi sendt Flemming på velfortjent pension - omend
han vist er dukket op til overfladen i det Jyske igen. Som erstatning har vi
fundet Magnus, som er yderst vellidt blandt både svømmerne og de andre trænere, så fremtiden tegner lyst på den front i konkurrenceafdelinge. Ingen konkurrenceafdeling uden en velfungerende svømmeskole.
Der skal derfor også lyde en kæmpe tak alle vores dygtige medarbejdere
på kontoret og i svømmeskolen og de øvrige breddehold, som har stået
med en stor opgave i at få genetableret aktiviteterne for de mindste børn
i klubben og de voksne aktive både under og efter Corona.
Det er ikke gået nogen i kommunen forbi, at vi 2021 også har fået en ny
kommunalbestyrelse herunder borgmester. Det bliver spændende at arbejde sammen med den nye borgmester og vise hende, hvad Sigma kan
bidrage med til kommunen, og hvordan vi i fællesskab får løst vores fællesudfordringer med svømmehalskapaciteten og kvaliteten til gang for
både elitemiljøet, kommunens små børn og den glade motionist.
Kommunen har i 2021 igangsat processen med helhedsprojektet på matriklen. Det er vi meget glad for og ser frem til den kommende spændende udvikling, der forhåbentlig betyder nye faciliteter til idrætten ved
Birkerød Idrætscenter og Birkerød Svømmehal. Vi ønsker naturligvis at
bidrage med alle de ressourcer, der er relevante i den proces.
Økonomisk har 2021 været et “spændende” år. Vi var meget i tvivl om,
hvordan vi skulle få budgetterne til at hænge sammen med alle nedlukningerne, tilbagebetaling af kontingenter mindre hold i svømmeskolen

osv. Uagtet at vi endnu ikke afsluttet regnskabet, så tegner det til, at vi
kommer ud med et pænt overskud. Et overskud som er drevet af mindre
udgifter qua færre aktivitet, kompensationer osv. 2022 bliver spændende rent økonomisk, da vi nu igen er helt med på aktivitet-siden, men
indtægtssiden er fortsat ramt af Corona qua en mindre svømmeskole de
første 6 måneder af året.
I Birkerød har vi også gode relation til byens erhvervsdrivende og igen i
år har vi haft stor succes og opbakning til bl.a. vores sponsorsvøm. I den
forbindelse er det vigtig at sende en stor tak til særligt Rema 1000 i Birkerød, v. Morten Houmann for hans flotte sponsorat.
Sidste men ikke mindst, så skal der lyde en fra hjertet tak, til de frivillige
og alle de mange timer og hjerteblod i forærer til børnene og de unge
mennesker i Sigma Swim Birkerød.

