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Klemensker den 28. august 2022 

 

Høringssvar – Ekstra Spareforslag (August) 

Bestyrelsen i Klemensker Svømmebad har med stor bekymring læst de nyligt fremlagte Ekstra spareforslag, 

fremlagt i høring/kommentering fra den 25. – 30. august, og skal hermed fremsende vores høringssvar. 

De fremlagte sparekrav vil ramme Klemensker Svømmehal hårdt, hvis de bliver effektueret. Der er således 

lagt op til besparelser på Lokaletilskudspuljen, på Tilskudspuljer på fritids- og kulturområdet og ikke mindst 

på besparelser som følge af en lukning af Klemenskerhallen.  

I forhold til puljerne så er disse tilskud nødvendige for at vi kan opretholde drift og vedligehold af 

faciliteterne, herunder det nye og yderst veldrevne anlæg, som BRK venligst bevilgede 2,6 mio til 

renovering af i 2018. 

I forhold til Klemenskerhallen vil en lukning – foruden at være et stort tab for byen og lokalsamfundet – 

betyde at der skal findes en løsning i forhold til omklædningsfaciliteterne og teknikrum mv. som 

Klemensker Svømmebad, som også nævnt i materialet, benytter i sommersæsonen.  

VI har i sagens natur drøftet dette, og vi i bestyrelsen er også indstillet på at overtage driften af denne del 

af hallens faciliteter – men ikke uden den fornødne, tilsvarende økonomiske kompensation.  

Klemensker Svømmebad er som bekendt en forening 100% drevet af frivillige kræfter, med et 

indtægtsgrundlag, der ikke giver mulighed for øgede driftsomkostninger. Vi kan således ikke udvide 

hverken sæson eller åbningstider mere ligesom en regulering af prisen i det leje vil betyde væsentlig færre 

besøgende. 

Så kort sagt vil en reduktion i tilskud og en lukning af Klemenskerhallen med overdragelse af i øvrigt 

yderst nedslidte omklædningsfaciliteter uden tilsvarende kompensation betyde, at vi må lukke og slukke 

efter næste sæson 2023, når vores egenkapital er opbrugt. 

 

Hvorfor Klemensker Svømmebad: 

Svømmebadet er et stort aktiv for såvel lokalområdet som feriegæster, turister og foreninger – og drevet af 

mange frivillige kræfter, der med stor samfundssind varetager opgaver udover drift af svømmebadet: 

Vi har efter renoveringen haft et støt stigende besøgstal, i år oppe på 3.600 besøgende, herunder 50 - 60 

gæster pr gang til den ugentlige Onsdagsgrill & svøm. 

Vi har et supergodt samarbejde med DBU’s fodboldskole, hvor børnene efter træning kan fortsætte over i 

svømmebadet, hvilket mange forældre har gavn af, idet fodboldskolen stopper allerede kl. 15. I år var der 

70 børn – næste år forventes op 100, hvilket skyldes vores fælles tilbud. 
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VI har med frivillig hjælp gjort det muligt for Kildebakkens SFO at benytte svømmebadet 8 gange i denne 

sæson. Det er et lukket arrangement udenfor normal åbningstid hvilket gør det muligt for SFO’en at tage på 

en badetur med kioskbesøg mv – det er et stort hit. 

Vi har nu på 2. år arrangeret 3 fredagsaftner med Svømmedisco for børn op til 14 år. Der er DJ og discolys, 

livredder, mulighed for at købe ind i kiosken og som følge af DGI’s tilskud også gratis adgang. Der kommer 

100 børn + forældre hver gang, og med gratis adgang er det muligt for alle at deltage. 

Vi har i bestyrelsen besluttet at byde vores lokale Ukrainske flygtninge hjerteligt velkommen og mulighed 

for at komme gratis i Svømmebadet  – det er god integration for både børn og voksne og er heldigvis blevet 

taget godt i mod.   

Vi har afholdt arrangementer for forskellige interesseorganisationer og adskillige foreninger både lokalt og 

idrætsforeninger overfra har besøgt Svømmebadet som det af deres aktiviteter, ligesom vi har et godt 

samarbejde med Ungdomsskolen. Det er vi stolte af! 

Vi har de sidste år fået flere sponsorer, der med deres bidrag medvirker til at der investeres i udstyr som 

svømmevinger, vandleg, parasoller, solsenge mv, der gør også udenomsarealerne attraktive for vores 

gæster i alle aldre. 

Vi har igen i år udvidet åbningstiden til det maksimale, og udenfor sæsonen brugt weekender på 

vedligehold og den løbende drift. 

Alt dette alene drevet af frivillig arbejdskraft idet alene vores livredder er aflønnet.  Når vi tæller sammen 

rammer vi timeforbrug på 1,5 årsværk – det er mange frivillige timer, der lægges i Klemensker Svømmebad.  

Sidst men ikke mindst – Klemensker Svømmebad blev i 1973 anlagt af frivillige kræfter, siden drevet af 

frivillige kræfter -  og vi ser nu frem til vores jubilæumssæson -  50 år, det er stort! 

Lad os håbe og sammen arbejde for, at det ikke bliver vores sidste! 

 

På bestyrelsens vegne 

 

Henrik Schwartz 
Formand 

Anders Toft-Petersen 

Rasmus Sørensen 

Tina Wester Dam 
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