
Generalforsamlingen d. 16. februar 2000. 
 
 

Jeg vil gerne byde jer alle sammen velkommen til Aars Svømmeklubs generalforsamling 

2000. 

Inden vi åbner generalforsamlingen skal vi have uddelt Aars Svømmeklubs Fighter pokal 

1999.  

Pokalen tildeles en svømmer som igennem det sidste år har udvist vilje, arrangement og ånd for 

svømningen. 

Om den indstillede kandidat kan der siges. Det er en svømmer der har gjort sig bemærket ved, 

at være én af de mindste på konkurrenceholdet. Dette har dog ikke på noget tidspunkt været et 

problem. Svømmeren møder flittigt op til træning, og er der et stævne i farvande, for den straks en 

ekstra "skalle". Skulle det uheldige ske til et stævne at han blive "Disket", ja så tager han det i stiv 

arm, der er No Bad Feelings, det er blot et spørgsmål om at komme videre. Til stævner har han kun 

et mål: Jagten på at slå sin personlige rekord.  

MARC KRÆMER er blevet indstillet til ASK fighter pokal 1999.  

 

Formandens beretning v/ Mogens F. Christensen: 

Som jeg ved sidste års beretning måtte konstatere at det lille varmtvandsbassin havde været i 

stykker, kan jeg nu med glæde berette at det er repareret, og virker til fuld tilfredshed. Bassinet blev 

repareret i sommerferie perioden, det var dog helt lukket fra maj måned til midten af september. Jeg 

har prøvet at beregne hvad denne lukning, økonomisk har betydet for klubben. Det drejer sig om ca. 

godt 5.000 kr. i mistet indtjening i den periode. Jeg er klar over, alt ikke skal gøres op i penge. Det 

primære for klubben er at vandet bliver renset optimalt, således vore svømmere ikke kan bliver 

syge. 

Klubben har lidt flere svømmere i denne sæson end i fjor. Stigningen ligger jævnt fordelt på 

alle hold, dog med størst vægt på Børn og Unge Lidt for Tunge. Her har vi et positivt problem idet 

vi har måtte takke nej tak til kommunens annoncering, og vi har været nødsaget til, at tilknyttet 2 

trænere til holdet. 

Klubben har igennem de sidste par år med held praktiseret en synlig ledelse, dette for at undgå 

misforståelser blandt svømmerne, forældrene og trænerne. Vi har konstateret at denne form for 

ledelse har hjulpet mangt og meget, små som store problemer bliver løst med det samme, og 

forældrene der kan få svar på deres spørgsmål med det samme, er positive forældre.  



Vi har i den forløbne sæson afholdt 3 stævner. Det drejer sig om Sponsorstævnet, 

Himmerlandsturneringen samt DGI' Amtsmesterskab. Herudover har vi deltaget i div. stævner og 

bl.a. havde vi 17 svømmere kvalificeret til DGI Landsmesterskab i Nyborg der blev afholdt d. 13 - 

14. marts. Svømme Region Vest afholdt i weekenden 5 - 6 februar, Amtsmesterskab for 

junior/ungdom. Der deltog her i alt 12 klubber fra Nordjyllands Amt. Aars Svømmeklub var 

repræsenteret med 6 svømmere og i alt 34 starter. I dette fine selskab hjem tog Mette Larsen ikke 

mindre end 4 bronze medaljer, virkelig flot.  

På baggrund af, at Dansk Svømme og Livredningsforbund og Svømme Region Vest har 

omstruktureret, hvor Mester- & Mellemrækken er blevet nedlagt, har dette bevirket at der er lagt 

langt større pres på serie 1, hvori Aars Svømmeklub ligger. Klubben befinder sig, inde afholdelse af 

det sidste seriestævne, i den nedre halvdel af serien, sandsynligheden for at rykker ned menes dog at 

være uden for rækkevidde. Konkurrencen i toppen af serieturneringen er blevet utrolig stor. Det er 

klubber der  

tangerer til divisionsrækkerne vi nu kæmper imod.  

Alle klubbens konkurrencesvømmere har i den forløbne sæson individuelt forbedret deres 

tider, hvilket jo kun kan understrege det potentiale klubben har at arbejde med. 

Jeg kan igen i år berette, at klubbens regnskab viser overskud, hvilket også har udmøntet sig i, 

at kontingentet ikke er stegen nævneværdigt. Jeg kan nævne, at vores kontingenter er meget billige 

sammenlignet med andre svømmeklubber. Eksempelvis kan jeg nævne, at vi tager 385,00 kr. 

halvårlig for et konkurrenceholdet, hvor Støvring tager 1.100 kr.  

 
Af andre aktiviteter klubben har deltaget i, kan jeg blot nævne: 
 
Ved Aars Bank' generalforsamling / jubilæum den 10 april, stod klubben for, at uddele roser 

til alle de deltagende kvinder, da de forlod messen. 

Som noget nyt prøvede vi, at afholde et sponsorstævne. Det skete på baggrund af flere af 

svømmerne havde ytret ønske om et sådant stævne. Stævnet bliv afviklet den 18. april, og var 

virkeligt et flot tilløbsstykke. 17 af klubbens svømmere deltog og gjorde en utroligt flot figur, idet 

der sammenlagt blev svømmet 173.950 meter, og indsamlet i alt ca. 21.000 kr. 

Under sæson afslutningen 1998 - 1999, der blev afviklet i uge 23, blev Morgensvømmernes 

Vandrepokal overrakt til Soley� Pedersen. Pokalen der gives til den svømmer som i sæsonen har 

udvist energi og entusiasme for svømningen. Under normale omstændigheder gives den ikke på 

baggrund af opnåede resultater, men vi måtte dog konstatere at den nominerede svømmer også var 



den svømmer der høstet flest medaljer. Sôley� Petersen havde i sæsonen, fået overrakt ikke færre 

end 5 guld-, 8 sølv- og 3 bronzemedaljer fra de stævner klubben har deltaget i. Desværre for 

klubben er Soley� og hendes familie rejst tilbage til Færøerne.� 

Ved trænermødet der blev afholdt inden sæsonstart den 25. august, havde vi inviteret 

fysioterapeut Lars Kristensen til at fortælle omkring idrætsskader og hvordan man undgår disse. 

Især nok de unge trænere og hjælpetræner fik en forståelse af vigtigheden af korrekt opvarmning 

samt afspænding. 

Den 28. august var jeg af Kimbrerfestens pengeynglerne blevet udset til, at deltage i et 

sponsorcykelløb. Trods det, at jeg var klovnen i dette cirkus, præsterede jeg at få en samlet 

andenplads i forhold til sponsorindtjening. 

Lørdag den 4. september var klubben inviteret til, at deltage Kimbrerlegene der afvikles i 

forbindelse med Kimbrerfesten. Det blev besluttet at dele opgaven mellem trænerstaben og 

bestyrelsen. Jan Larsen som træner og Liselotte Mortensen fra bestyrelsen, deltog i dette meget 

spændende arrangement. Stævnet der blev afviklet i flot solskinsvejr, trak mange tilskuere til. 

Liselotte og Jan førte stævnet en stor del af tiden, men måtte til sidst se sig slået. De kom dog ind på 

én flot anden plads, tillykke med det. 

Kristine Köster Svendsen og Susanne Mortensen er af Aars Svømmeklub sponsoreret til 

deltagelse i DGI' Ung i Foreningslivet "Høj puls og røde kinder", et arrangement der skulle give de 

unge mennesker bedre indsigt og hermed mod på foreningslivet. Klubben har i den forbindelse 

deltaget i flere møder for herigennem, at blive orienteret om projektet.  

Da der fra flere sider var ytret ønske om, at få et Hjertemassagekursus, blev dette arrangeret 

lørdag den 22. januar. Kurset var for trænere og hjælpetrænere og i alt deltog der 18 i kurset. Kurset 

var meget udbytterigt, og alle kunne se værdien, af at kunne yde eller hjælpe til med førstehjælp.  

Der har i den forløbne sæson været afholdt flere møder i AKSI, Aars Kommunes 

Samvirkende Idrætsorganisationer. Nogle af møderne gik i alt sin enkelthed ud på værdien af AKSI. 

Skulle det bestå eller nedlægges, resultatet blev at AKSI fik endnu en chance. I den forbindelse fik 

klubben valgt et nyt medlem ind nemlig Thomas Nielsen, idet Lene Pedersen ønskede at droppe ud. 

Thomas vil senere komme med sin beretning. 

Poul Saabye ønskede i efteråret at forlade DGI' svømmeudvalg, som afløser fik vi valgt 

Henning Svendsen ind. Henning vil ligeledes komme med en udvalgsberetning. 

På baggrund af flere klager over badefaciliteterne i pigernes omklædningsrum, har jeg været 

nødsaget til skriftligt at viderebringe disse til kommunen. Klagerne går på at brusefaciliteterne er 



meget kritisable. Jeg har modtaget svar, og man er ved at udarbejde et oplæg til energibesparende 

foranstaltninger, hvor diverse udvalg behandler sagen i løbet af denne måned. Jeg håber 

selvfølgelig, at sagen vil blive behandlet positivt, og ser med spænding frem til resultatet. Det sidste 

i denne sag er, at Svømmehallen på prøve får opstillet et blandingsbatteri i pigeomklædningen, der 

er tale om et automatisk der tænder og slukker for vandet når man går under bruseren. 

 

 

 

Eksternt 

Sagen om at de i klubberne der betjener et cafeteria, skal have et hygiejnekørekort fortsætter 

tilsyneladende, nu har sagen verseret i 2 år, og for nylig prøvede partiet Venstre, at overbevise 

Fødevareminister Henrik Dam Kristensen om, hvor tåbeligt denne nye lov er, desværre uden held. 

Alle kan se det, undtagen tilsyneladende vore politikere. De glemmer at disse frivillige i fritiden er 

daginstitutionernes forlængede arm. - Frivillige der fortsætter med at tage sig af børnene, når 

skolerne og fritidsordningerne lukker, og er medvirkende til at holde børnene væk fra 

gadehjørnerne.  Frivillig arbejdskraft der for egne midler skal tage fri fra arbejde for at kunne 

deltage i disse kurser, hvor prisen er for øvrigt op til 800,00 kr. pr. kursus + tabt arbejdsfortjeneste. 

Klubberne vil nok betale for kurset, men hvad med den tabte arbejdsfortjeneste. Og hvad med den 

frivillig arbejdskraft, der er medvirkende til at gøre livet i klubberne, nemmere og lidt sjovere. 

Incitamentet og glæden ved, at kunne gøre noget for egne og andres børn i klubberne, er for mange 

efterhånden ved at fordufte. Efter påbudet om hygiejnekørekort kan jeg kun se, det i klubberne må 

blive endnu sværere, at få tag i de frivillige hjælpere.  

DSLF lægger an til en anden form for registrering af konkurrencesvømmerne. Det får den 

indflydelse, at kontingentet pr. svømmer vil stige til ca. 165 kr./år. For dette vil, de registrerede 

svømmere modtager bladet "Svømme Nyt" 10 gange årligt. Bestyrelsens holdning er helt klar, vi 

ikke vil acceptere dette. Jeg mener der kun er tale en om kontingentforhøjelse. I dag modtager vi eet 

blad, der altid forefindes i lokalet således, at alle svømmerne har mulighed for at læse det. Bladet er 

mest fokuseret på det professionelle plan DM, EM, VM & OL. Dette er helt OK, men jeg mener 

ikke vores svømmerne er interesseret nok i disse informationer. Kontingentet på de 165 kr. er der 

kun én til at betale, nemlig svømmerne selv, dvs. vi er nød til at hæve vores kontingent for 

konkurrencesvømmerne, accepterer de det - jeg tror det næppe. Vi har i sidste uge deltaget i møder, 

hvor DSLF prøvede at sælge tanken, men for Nordjyllands Amts vedkommende var der enighed om 



at forkaste forslaget. Det er dog et emne der skal tages op DSLF' årsmøde d. 1 - 2. april. Fra SRV 

vil en delegation deltage i dette møde, for herigennem at gøre sin indflydelse gældende.    

For jer der er på Internettet, kan oplyse, man under DGI har mulighed for at læse lidt om 

ASK. 



Jeg vil gerne slutte af med at takke forældrene der igennem de sidste år, har afsat tid til at 

hjælpe klubben. Jeg vil gerne takke klubbens hovedsponsor Aars Bank, for det fine og konstruktive 

samarbejde vi har haft. Og jeg vil gerne takke SPORTEN, AARS for den altid store velvilje de 

udviser over for os, og takke dem for deres altid så populære indkøbsaften. Herudover vil jeg gerne 

benytte lejligheden til at takke Aars Svømmehal for den altid god ånd der er hernede. Sidst men 

ikke mindst vil jeg gerne sige tak trænerne for det store stykke arbejde som de ligger i hallen, og til 

bestyrtelsen for det gode samarbejde vi har haft. 

 

Jeg vil specielt gerne takke Pia Ottesen og Poul Saabye, der desværre begge har valgt, at 

takke nejtak til genopstilling til bestyrelsen. 

 


