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Generalforsamling d. 25. februar 2004. 
 

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

2004. 

 

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

trænerpokalen 2003-2004.  

 

Fighterpokalen tildeles en svømmer som igennem det sidste år har udvist vilje, arrangement 

og ånd for svømningen. Det er trænerne fra konkurrenceafdelingen der indstiller mulige kandidater 

til bestyrelsen. Hvis der er flere nominerede, vil bestyrelsen udvælge den endelige kandidat. I år, 

har der fra trænerne været indstillet to kandidat. Dette udmøntede sig i at bestyrelsen måtte lave 

hemmelig afstemning, da de nominerede blev vægtet ligeværdige.  

 
 
Årets svømmer 2003-04 af Konkurrenceholdstræner Morten Rasmussen 
 
Årets svømmer 2003-04 er Axel Laursen. Han har fået titlen, fordi han gennem en længere 
periode har vist et engagement, vilje og evne, som er i særklasse. 
 
Inden en nærmere begrundelse for hvorfor det netop er Axel Laursen som er valgt til titlen, er det 
nødvendigt at definere nogle begreber. 
 
”Årets svømmer går til den, der har gjort noget specielt for holdet eller har præsteret noget, som 

ligger ud over det normale.” 

 
For at kunne forstå hvad titlen videre indebærer, er det derfor nødvendigt at definere ordene speciel-
le og normale.  
 
At gøre noget specielt for holdet vil sige, at man gør noget som ikke er forventet af en, noget som 
ligger ud over de krav og normer, som kan forbindes med at gå på konkurrenceholdet i ASK. Det 
være sig nedskrevne regler, men også de uskrevne forpligtigelser som eksisterer af trænere, besty-
relse, holdkammerater og en selv.  
 
Hvad vil det så sige at præstere noget som ligger ud over det normale? Det betyder, at man har ydet 
en indsats på holdet, både til træning og til stævner, som indikerer en vilje til at ville vinde. Til træ-
ning og stævner har personen ikke blot været en deltager, men en aktiv deltager, som har vist vejen 
frem for holdet og selv præsteret det yderste. Kort sagt er ”over det normale” at være et skridt foran 
de andre, bedre end forventet, men stadig en del af holdet. 
 
Hvad har Axel Laursen gjort specielt for holdet? Har han præsteret, som ligger ud over det norma-
le? Eller har han opfyldt begge kriterier?  
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For at svare på dette er det først nødvendigt at beskrive konkurrenceholdet i ASK.  
 
Der er forskellige typer af deltagere på holdet med hver deres mål for svømningen, hver deres en-
gagement på holdet både til stævner og til træning. Der er svømmere, som blot deltager for det soci-
ale, motionen og måske af vane. Der er andre, som deltager for de samme ting som førnævnt, men 
også for at vinde, at blive bedre, hurtigere og dygtigere. Og så er der selvfølgelig andre, som ligger 
midt i mellem. Denne beskrivelse af holdet stemmer godt overens med formålet for DGI, som lyder: 
 

 § 2 Danske Gymnastik- og Idrætsforenings formål er ved idræt og andet kulturelt virke at styrke 

det frivillige foreningsarbejde for at fremme den folkelige oplysning. 

 
Men hvad betyder det så for Axel Laursen og titlen ”Årets svømmer 2003-04”? Det betyder, at fordi 
Axel Laursen er den type som vil vinde, blive bedre, hurtigere og dygtigere, har han gjort noget 
specielt for holdet og (og ikke eller) præsteret noget, som ligger ud over det normale, og han er der-
for valgt til titlen ”Årets svømmer 2003-04”. 
  
Axel Laursen har gennemgået en udvikling gennem det sidste halve år, hvor jeg har været træner 
for holdet, hvilket som træner har været utrolig spændende og givende at have været en del af. Jeg 
har fra sidelinien, med stopuret i hånden, bogstavelig talt kunnet følge med i at tiderne er blevet 
bedre og bedre samtidig med, at jeg i vandet har kunnet se en svømmer blive bedre og dygtigere. 
Axel deltager altid aktivt og giver sit bedste både til træning, men også til stævner. På det sociale 
område synes jeg også at kunne fornemme, at hans fremgang i vandet skaber respekt blandt hold-
kammeraterne på land.  
 
Jeg håber, at Axel forsætter på samme måde som hidtil og tager titlen som et skulderklap – en aner-
kendelse af hans indsats. Sker dette vil Axel Laursen kunne nå langt inden for konkurrencesvøm-
ning, hvilket ikke blot vil være en personlig tilfredsstillelse for ham nu, men også på længere sigt i 
livet. 
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Aars Svømmeklubs Trænerpokal 2003-2004.  

Når der skal findes personer til modtagelsen af netop denne pokal, er det noget af det sværeste 

der findes. Alle trænerne gør sig individuelt fortjent, alle yder en stor indsats i deres daglige arbejde 

med undervisning af børn, unge og voksne. 

Pokalen gives som en tilskyndelse til en træner der gennem sit virke og engagement har for-

mået at give holdet og dermed klubben et løft. I år tilfalder pokalen en træner, der ikke bare i år men 

gennem de senere år har formået at tilføre klubben noget nyt, nemlig holdet for vandskrække. Et 

ukendt behov der har været og tilsyneladende stadigvæk er, for at voksne de kan lære at svømme. 

Denne udfordring har Susanne Hinrichsen til fulde påtaget sig, til stor glæde, både for svømmerne 

som for klubben.  

Susanne Hinrichsen tildeles klubbens trænerpokal 2003-2004.
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Formandens beretning v/ Mogens F. Christensen: 

Aars Svømmeklub har igen i år haft et meget begivenhedsrigt år, med mange udfordringer og 

aktiviteter for såvel den enkelte som for klubben som helhed.  

Vi havde i foråret 2003, indstillet Lasse Ervolder, til DGI Himmerlands rejselederpris for un-

ge idrætsledere. En pris der blev uddelt ved DGI Himmerland´s årsmøde d. 17. marts. Lasse var 

heldig og vandt prisen, en tur til Slesvig. Han havde en fantastisk tur, sammen med andre unge 

mennesker fra Skandinavien og Nordtyskland.  

Konkurrenceholdet modtog Aars Kommune og AKSI´s erkendelighed for oprykning i serie 

1., og konkurrencetræner Carsten Oldengaard Idrætslederpris som årets træner 2002 – 2003.  

Under sæson afslutningen for konkurrenceholdene, der blev afviklet i uge 25, blev Morgen-

svømmernes Vandrepokal tildelt Dan Møller. Pokalen gives til den svømmer som i sæsonen har ud-

vist energi og entusiasme for svømningen, uden hensyntagen til opnåede resultater.  

 

Alle klubbens konkurrencesvømmere kan generelt "bryste sig med", at de i den forløbne sæ-

son individuelt har forbedret deres tider. 

Asbjørn Gudmundsson fra konkurrenceholdet, har i Himmerlandsturneringen, slået klubre-

kord i 50 m. fri, i tiden 0.33.76. En stilling der samtidig placerede Asbjørn på en flot 5. plads på 

Dansk Svømme Unionens rangliste. Asbjørns tid er senere tangeret og han ligger nu på en 14. plads.  

Desuden ligger han på Unionens rangliste med en 13. plads i 50m bryst, 22. plads i Individuel Med-

ley og 25. plads i 100m. bryst. Disse tider er fra 2003, tiderne fra 2004 lyder p.t. som følger: 7. 

plads i 100m. bryst, 8. plads i 50m fri, 9 plads i 100m i Individuel Medley, 24 plads i 100m fri – 

Meget meget flot når vi ser hvilke klubber der konkurreres mod. 

 

Ved Kimbrerfesten 2003 blev jeg udnævnt til årets kimbrer, en titel jeg er utrolig beæret over 

og jeg vil gerne her udtrykke min store tak for indstillingen. 

 

Holdet Børn i bevægelse, der afvikles i samarbejde med Aars kommune, fungerer igen med 

meget stor succes. Vi har pt. 27 børn på holdet, hvilket må siges at være et godt resultat.  

Klubben har i denne sæson en medarbejderstab på i alt 17 trænere og 5 hjælpere, der forestå 

undervisning 24 undervisningshold.  

Klubben består af i alt 491 medlemmer. Trænere, svømmere og bestyrelsen inkl., hvilket er 

det største antal medlemmer i mange år.  
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Klubben har i den forløbne sæson været arrangør af ét svømmestævner, det drejer sig om 

Himmerlandsturneringen i feb. måned. Desuden har vi 3 gange deltaget i Himmerlandsturneringen, 

DGI' udtagelsesstævne, DGI' Landsmesterskab, 4 gange til Svømmeregion Vest Serieturnering og 

Amtsmesterskab samt Vandkulturstævne i DGI-byen, så der er rimeligt run på for klubbens konkur-

rencesvømmere.  

Vi har fået udtaget 11 svømmere til DGI Landsmesterskab i Ikast, der vil blive afviklet d. 20. 

og 21. marts. Et stævne med små 1.000 deltagende svømmere. Senere på året afvikles Landssvøm-

mestævnet, denne gang i det Aabybro, så vi forbliver i det nordjyske. 

Der var 7-12 årige svømmere til Flipper-Cup i Farsø d. 23. marts. Et arrangement vi tidligere 

har afholdt og som er blevet et stort tilløbsstykke for de unge svømmere. 

 

Svømmeskolen der afvikles i den 1. uge af børnenes sommerferie, har igen været en meget 

stor succes. Trænere havde til dette års svømmeskole valgt, at det skulle afvikles over temaet "Ver-

den Rundt". Børnene blev den første dag udstyret med et personligt pas, der skulle stemples når de 

passerede igennem de forskellige grænser i løbet af de 3 dage.  

 

Vi har i samarbejde med Skørbæk-Ejdrup Friskole afholdt livgivende førstehjælp. Et kursus 

der tilbydes alle klubbens trænere og blev afviklet over 4 aftener.  

I efterårsferie deltog klubben for første gang i Liga Timo. Et arrangement der afvikles af Aars 

Messecenter, med idrætsforeningerne som aktører. Arrangementet er for børnene, der med køb af en 

billet, har mulighed for deltagelse i alle de aktiviteter foreningerne kan tilbyde, i Aars Messecenter. 

Aars Svømmeklub blev inviteret til at deltage i Liga Timo, hvilket vi sagde ja tak til, under forud-

sætning af at vores aktivitet kunne foregå i Svømmehallen - hvilket blev accepteret. Børnene med 

deres forældre, der ønskede at deltage i svømmeklubbens arrangement, mødte op ved messecentret 

og blev herefter kørt til og fra Aars Svømmehal med tog. Vi kunne måske godt have ønsket os stør-

re opbakning, men ok, det var første gang vi deltog, og det får én chance til, hvor vi vil vurdere om 

opbakningen står mål med den indsats der bliver ydet.  

 

Klubbens web-hotel havde i sommer virus på deres server, hvilket bevirkede, at klubbens 

hjemmeside blev ødelagt. Samtidig gik min PC ned med alle data, hvorpå jeg havde liggende back-

up af hjemmesiden. Det gav anledning til at vi i sommer var nødsaget til at opbygge en ny hjemme-
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side. Jeg kan i øvrigt konstatere, at siden bliver flittigt benyttet, hvilket jeg tror giver sig udslag i 

mindre arbejde/telefonsamtaler med forældre. De har mulighed for med selvsyn, at se de forskellige 

svømmetider og informationer, for de enkelte hold, og selv herudfra kan vurdere, hvornår deres 

barn skal eller kan komme til at svømning. På sigt vil der måske også komme elektroniske tilmel-

dinger på hjemmesiden.     

Klubben er gået over til et nyt EDB bogholderi og medlemsregistreringsprogram, kaldet ”For-

eningspakken”. Det er et foreningsprogram der er udviklet i samarbejde mellem DGI og DIF. Be-

hovet for anskaffelse af det nye program, skyldtes manglende softwaresupport til det gamle. Kasse-

reren måtte på baggrund heraf udskrive alle godt 400 girokort i hånden. Denne arbejdsopgave me-

ner jeg ikke vi kan tillade os, at byde Liselotte én gang til. Det nye program ligger på en server hos 

DIF, det har den fordel, at der er flere personer der individuelt, har mulighed for at arbejde med 

programmet, f.eks. kassereren, bogholder eller andre der måtte have behov herfor. Vi var 3 fra be-

styrelsen, der i efteråret deltog i et introduktionsmøde, hvor programmet blev gennemgået. Senere 

har der været 2 personer på kursus.  

 

Den nyeste teknologi ”Videotelefon”, har gjort sit indtog i det danske samfund. Denne tekno-

logi muliggør at børn og voksne kan optage billeder og små videosekvenser – også i bad og om-

klædningsrum.  Vi kan jo selvfølgelig ikke tillade os, at dette sker, og især ikke i de timer klubben 

er i svømmehallen. Som følge heraf skal vi snarest have udarbejdet retningslinier og eventuelt sank-

tionsmuligheder, hvis noget sådant skulle finde sted. Samtidig er det vigtigt at klubbens trænere 

herefter bliver orienteret/informeret om disse retningslinier og kan formidle dem videre til svøm-

merne. Desuden vil retningslinierne blive beskrevet i aktivitetskalenderen, der uddeles til alle 

svømmerne, ved sæsonstart. 

Post Danmark har ændret posttaksterne således, at det er blevet meget dyrere, at sende for-

eningsblade. Hvilken indflydelse dette må få for Aars Svømmeklub er ikke helt afklaret endnu. Vi 

udsender jo som bekendt ikke klubblade, men vi er dog modtager af blade fra DGI og DIF og deres 

afdelinger, som vil blive omfattet af prisstigningen. Som kompensation for udsendelse af bladene 

tales der, på visse områder, om udsendelse af elektronisk information. Personligt er jeg modstander 

af, at skulle modtage div. foreningsblade via e-mail idet bladene ikke har samme interesse som hvis 

man sad med det i hånden. Bevares det kan printes ud, men kvaliteten vil være dårligere og antallet 

af sider vil fordobles.  
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Bestyrelsen har i efteråret fået udarbejdet en fyldestgørende bestyrelsesmappe, således det 

skulle være nemmere for nye medlemmer, at træde ind i foreningen. Mappen indeholder alle vigtige 

informationer der vil være medvirkende til, at gøre dagligdagen nemmere for bestyrelsen. 

 

Desværre måtte vi ved sæsonstarten sige farvel til det nyindvalgte bestyrelsesmedlem, Tho-

mas Nielsen. Thomas valgte at trække sig fra bestyrelsesposten af personlige årsager, hvilket er helt 

OK. I stedet trådte suppleant, Heini Gudmundsson ind i bestyrelsen, hvor han overtog Thomas´s ar-

bejdsopgave som sekretær.  

 

Fremtiden: 

Der planlægges afholdt et sponsorstævne d. 5. juni, med deltagelse af de konkurrence- og ta-

lentholdssvømmere, der har mod og lyst til deltagelse. Det er nu nogle år siden vi sidst afviklede 

dette spændende stævne, hvor vi må sige opbakningen var meget stor.  

 

Der arbejdes i visse kredse med, at unge mennesker af anden etnisk baggrund, skal have mu-

lighed for, i en periode gratis, at komme i klubberne. Dette kan evt. ske igennem et klippekortsy-

stem, hvor der er mulighed for at besøge forskellige idrætsklubber og foreninger. Vi ser meget posi-

tivt på dette tiltag, men må samtidig sige, at det ikke må være tiltag der favoriserer enkeltpersoner 

eller grupper, på baggrund af den bestående masse.  

 

Aars Svømmeklub har ikke igennem de sidste 6-7 år haft nævneværdige kontingentstigninger. 

Der har været enkelte tilpasninger eller små justeringer, hvilket har været det eneste. Vi må nu des-

værre se frem til kontingentstigninger over hele linien. Dette skyldes flere faktorer. Kontingenterne 

til DGI og DIF vil stige kraftigt i de kommende år. Det sker på baggrund af at den forsikring, DGI 

og DIF i samarbejde har tegnet, stiger meget. Forsikringen dækker trænere og ledere i deres daglige 

virke i foreningen. Hvor stor den varslede stigning bliver for ASK, kan jeg desværre ikke oplyse, da 

jeg ikke har fået de endelige tal. Blot kan jeg sige der er tale om en voldsom kontingentstigning lig-

gende på 5.000 kr. eller mere, hvilket jeg syntes er en betragtelig sum. 

Ud over stigning på forsikringssiden, skal klubben også ud og investere i nyt edb-program til 

styring/afvikling af svømmestævner. Der er tale om et program til godt 8.000 kr. + årlige abonne-

mentsomkostninger på ca. 1.800 kr. Investeringen skyldes, at det gamle program Do-Data er et 

DOS baseret program, og er svær at afvikle på de nye EDB maskiner. Samtidig er programmet svær 
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at anvende, hvis man ikke har været med fra EDBéns barndom. Det nye program er et svensk pro-

gram, der sidste år blev testet af DGI og Svømme Unionen. Det vil her i 2004 blive introduceret for 

klubberne.  

Trods mindre stigninger til næste sæson, vil vi stadigvæk være en klub med lave kontingenter. 

 

Klubben kommer i år ud med et mindre underskud. Dette skyldes primært investeringer i nyt 

edb-anlæg og software for blandt andet at kunne håndtere det før nævnte foreningsprogram ”For-

eningspakken”.  

 

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 Spar Nord, for det fine og konstruktive 

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

viser over for os, og takke dem for deres altid så populære indkøbsdag. Jeg vil samtidig udtrykke 

min store tak til PH Spaanteknik og Grillhytten, for deres flotte sponsorat de har ydet klubben.  

Herudover vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke Aars Svømmehal for den altid god ånd 

der er hernede. Sidst, men absolut ikke mindst, vil jeg gerne sige mange tak trænerne og hjælpetræ-

nere for det seriøse stykke arbejde som de ligger i hallen, og til bestyrtelsen for det utrolige gode og 

frugtbare samarbejde vi har haft. 
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Henning Svendsen, du har valgt at trække sig fra bestyrelsesposten, som du har bestridt siden 

1997. Du har gennem sit store arrangement og interesse for Aars Svømmeklub og svømning i sær-

deleshed, formået at skabe et godt omdømme for klubben. Du virker som en katalysator og inspira-

tor, hvilket har haft indflydelse på mange nye tiltag i klubben. Her kan jeg bla. nævne svømmesko-

len, som du var primusmotor for. Er der ting omkring svømning der skal drøftes, er du altid parat 

Henning. Det er langt fra vi er enige i vores diskussioner, hvilket vi bestemt heller ikke skal være, 

men jeg syntes altid vi er endt i fordragelighed. Du valgte på et tidligt tidspunkt, at offentliggøre din 

udtræden af bestyrelsen. Det er jeg meget glad for, -ikke at du udtræder men at du udmeldte i god 

tid. Det gav os mulighed for at finde en afløser og få din afløser ”klædt ordentligt på” som stævne-

ansvarlig. Du besidder en stor viden og erfaring som jo gerne skulle overdrages, hvilket jeg også er 

fuldt overbevist om I har fået gjort.  

Henning du sidder som klubbens repræsentant i DGI Himmerlands svømmeudvalg, hvor du er 

valgt som formand og som følge heraf sidder i amtsledelsen. Også her må jeg sige du yder du en 

stor indsats, du brænder virkelig for de ting du har sagt ja til. Når du nu, forhåbentligt om mange år, 

vælger at takke af fra DGI, så må du love mig, at du har fundet en afløser fra klubben inden da.   

At sidde som næstformand i ASK, - at være dommeruddannet indenfor svømning og dermed 

deltage i en masse stævner, - at være formand i DGI Himmerlands svømmeudvalg og sidde i DGI 

Himmerlands amtsledelse, ja det kræver masser af tid og sin mand. Jeg kan fuldt ud følge din be-

slutning om at prioriterer din arbejdsindsats, og har valgt udtræden af klubben. Jeg vil ønske dig alt 

mulig held og lykke med dit foreningsarbejde fremover.       

 
 
 
 

Formand 
 

M. F. Christensen 
 


