Kære medlemmer i Helle Svømmeklub.
Vedrørende Corona virus situationen, har vi naturligvis fulgt myndighedernes råd og
krav om at holde lukket til og med 10 maj. Vores første svømmesæson slutter d. 7
maj og da der samtidig er stor usikkerhed om hvorvidt der åbnes op for svømmehaller
fra den 10. maj, har vi valgt ikke at tilbyde en kort sommersæson i år. Det betyder
således, at vi desværre ikke kommer i vandet igen inden sommerferien.
Helle svømmeklub er en forening, så vi har ingen lønudgifter under Corona lukningen,
men har stadig en del faste omkostninger, samt store udgifter til allerede bookede
svømmehalstimer, som ikke refunderes. Vi ved stadig ikke om der vil komme en
hjælpepakke, der kan hjælpe os med disse udgifter, men tror det næppe, idet Varde
kommune allerede har besluttet at hjælpe i form af at yde normalt tilskud og
hallejerefusion, selvom aktiviteterne ikke har været fysisk afholdt (hvilket normal er
et ubetinget krav).
For alle der har betalt sæsonkort for første sæson 2020, betyder Corona lukningen, at
de har betalt for 7 gange svømning, som de ikke har fået. Helle svømmeklubs
bestyrelse har besluttet at bruge noget af klubbens kapital til at yde en form for
kompensation til disse medlemmer for den manglende svømning, grundet den helt
ekstraordinære situation.
Kompensationen sker sådan, at medlemmer med sæsonkort fra første sæson, får en
kontingentnedsættelse svarende til 4 gange svømning, når de tilmelder sig til den
anden svømmesæson der starter d. 31 august 2020.
For nye medlemmer og klippekorts medlemmer ydes ingen kompensation, idet de ikke
har mistet noget. Der refunderes heller ikke kontingent for første sæson, hvis man
ikke skal svømme i anden sæson.
Vi håber på forståelse for beslutningen, hvor vi har vægtet alle parametre. Samtidig
er vi også klar over, at ikke alle vil være enig i denne. Da beslutningen er en
bestyrelsesbeslutning skal evt. kritik også rettes til bestyrelsen og ikke til
svømmeinstruktørerne eller sekretærerne.

Eventuelle spørgsmål er I velkommen til at rette til klubkontoret når vi åbner igen til 2
sæson, eller per mail på post@h-s-k.dk.

Trods alt ønskes I alle en god sommer, pas godt på jer selv – og – skal I til vandet –
Husk baderådene med hensyn til sikkerhed ved vandet samt hvad I har lært i
svømmeundervisningen. Vi glæder os rigtig meget til at se til 2 sæson der starter 31
august 2020.
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