Generalforsamling d. 2. marts 2005.
Inden åbningen af generalforsamlingen blev Aars Svømmeklubs Fighter pokal samt
trænerpokalen 2004-2005 uddelt.

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.

Fighterpokal tildeles i år Rasmus Kjærsgaard Jensen og Mathias Andersen
Holdet hvor Rasmus og Mathias går på har ikke tradition for at rumme konkurrencesvømmere. På trods af det træner de begge nu meget ihærdig flere gange om ugen for at
blive endnu bedre og hurtigere end de andre på deres alder. Om det så er nogle irriterede
rygcrawl vendinger, som skal overstås inden deltagelse i et stævne, så klare de det, for at
være 112% klar til at, som de selv siger: ”banke de andre”.
Det engagement som de to viser ved træning og til stævner, det får os lidt ældre svømmere til at tænke på, hvordan vi selv var da vi var i deres alder. Det får os til at huske på at det
hele er for sjov, og at det også kan være en sejr i sig selv at komme sidst i mål.
Vi håber, at Rasmus og Mathias forsætter i samme fine stil som hidtil og tager titlen som
et skulderklap – en anerkendelse af deres indsats. Sker dette vil Rasmus og Mathias kunne
nå langt inden for konkurrencesvømning, hvilket ikke blot vil være en personlig tilfredsstillelse
for dem nu, men også på længere sigt i livet.
”Godt gået drenge…”
Indstillingen foretaget af:
Søren Holten Hansen og Michelle Kjærsgaard
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Aars Svømmeklubs Trænerpokal 2004-2005.
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 formået at give holdet og dermed klubben et løft. I år tilfalder pokalen en træner, der ikke
bare nu, men igennem de senere år har formået at medvirke til stabilitet på de hold, som
træneren har haft.
Mette Larsen tildeles klubbens trænerpokal 2004-2005.
Mette Larsen har til fulde løftet opgaven, til stor glæde, både for svømmerne som for
klubben. Mette startede som hjælpetræner i aldersgruppen 4 – 7 år i perioden 1997 til 1999.
I tiden 1999 - 2002 var hun ansvarlig træner for 2 af klubbens hold for 4 - 7 årige svømmere.
Fra 2002 og 2004 har Mette virket som ansvarlig træner for hold bestående af 7 - 12 årige
svømmere. Igen i denne sæson havde Mette svømmere i aldersklassen 4 – 7 år, samt hjælper på holdet ”Børn i Bevægelse”. Herudover har Mette i år virket som støtteinstruktør til
klubbens konkurrencehold.
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Formandens beretning v/ Mogens F. Christensen:
Aars Svømmeklub har igen i år været et meget begivenhedsrigt år, med mange store
udfordringer og aktiviteter for såvel den enkelte svømmer som for klubben som helhed.
5 svømmere fra klubbens konkurrencehold modtog d. 4. maj Aars Kommune og AKSI´s
erkendelighed for opnåede resultater ved DGI´s Landsmesterskab 2004.
Det drejer sig om:
Mette Larsen
Guld i 200m. medley
Sølv i 200m. butterfly
Sølv i 4x100m holdmedley
Bronze i 4x100m fri
Kristine Köster Svendsen
Sølv i 100m. ryg
Sølv i 4x100m holdmedley
Bronze i 4x100m fri
Michelle K. Nielsen
Sølv i 4x100m holdmedley
Bronze i 4x100m fri
Preben Hansen
Sølv i 50m. butterfly.
Bronze i 100m. medley.
Bronze i 50m. fri.
Asbjørn Gudmundsson
Sølv i 100m. medley.
Sølv i 4x50m. fri
Bronze i 50m. fri.
Den 3 - 4. juli 2004 deltog Kenneth Rybjerg i DM for handicappede i Svømmestadion
Danmark, Esbjerg, hvor der svømmes på langbane (50 m bane).
Kenneth opnåede nogle flotte resultater på trods af at han stillede op med en skulderskade.
Kenneth Rybjerg opnåede følgende:
100 m. fri blev han nr. 10 i indledende heat.
50 m. fri blev han nr. 6 i indledende og nr. 5 i finalen.
Under sæson afslutningen for konkurrenceholdene, blev Morgensvømmernes Vandrepokal tildelt Kasper Lund Poulsen. Pokalen tildeles den svømmer som i sæsonen har udvist
energi og entusiasme for svømningen, uden hensyntagen til opnåede resultater.
Alle klubbens konkurrence- og talentholdssvømmere kan generelt "bryste sig med", at
de i den forløbne sæson individuelt har forbedret deres tider.
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Klubben har i denne sæson en medarbejderstab på i alt 17 trænere og 5 hjælpere, der
forestå undervisning af 24 undervisningshold.
Der er i alt 506 medlemmer, fordelt på svømmere, trænere og bestyrelsen, hvilket er
det største antal medlemmer i rigtigt mange år.
Vi har i den forløbne sæson været arrangør af 2 svømmestævner, det drejer sig om Serieturneringen d. 10. oktober og Himmerlandsturneringen d. 12. februar. Herudover har vi 3
gange deltaget i Himmerlandsturneringen, DGI' udtagelsesstævne, DGI' Landsmesterskab, 3
gange til Svømmeregion Vest Serieturnering og Områdemesterskab, så der er rimeligt run på
for klubbens konkurrencesvømmere.
Der er 7 svømmere der har kvalificeret sig til DGI Landsmesterskab i Ikast, der vil blive
afviklet d. 12 og 13. marts. Et stævne med små 1.000 deltagende svømmere. Senere på året
afvikles Landssvømmestævnet.
Den 17. april havde vi ”åbent hus” for kvinder og børn af anden etnisk baggrund. Der
var tale om et arrangement, der var kommet i stand i samarbejde med DGI. Arrangementet
forløb godt, med ca. 25 deltagere. Der var stillet nogle krav til klubben omkring afviklingen.
Disse krav fik vi til fulde opfyldt med kvinder som trænere og livreddere, samt tildækkede
vinduer i hallen. Der var tilsyneladende tale om et engangsfænomen, idet vi ikke er kontaktet
for yderligere tiltag, hvilket godt kan undre.
Den 5. juni afholdt vi sponsorstævne, hvor 18 svømmere opnåede det flotte resultat af
at tilbagelægge i alt 170.000 meter. Disse svømmede meter indbragte i alt 22.658 kr., hvilket
jeg syntes er et meget flot resultat.
Svømmeskolen der afvikles i den 1. uge af børnenes sommerferie, har igen været en
meget stor succes. Der var fuldt hold på 72 børn og flere på ventelisten. Trænere havde til
dette års svømmeskole valgt, at det skulle afvikles over temaet "EVENTYR".
Der blev ved sæsonstarten afviklet et mini overlevelses kursus/tur for klubbens konkurrence og talentholdssvømmere. Til dette kunne vi dog have ønsket os større opbakning.

-4-

I gennem året har der igen været problemer med varmt vand i bruserne. Specielt i dame omklædningen har det været et stort problem. Vi kan kun håbe problemet snarest vil blive løst.
I efterårsferien afviklede Aars Messecenter Liga Timo. Vi havde valgt at takket nej tak til
deltagelse, idet børnene ikke havde transport muligheder fra Messen til Svømmehallen.
Klubbens økonomi viser i år et flot overskud på 35.000 kr. Overskuddet skal bla ses i
lyset af en lille kontingentstigning, sponsorstævnet samt større udlodning fra Kimbrerfesten.
Vi har anskaffet det nye stævneprogram WinGrodan til afløsning af det gamle DOS baserede program DoData. Programmet er godkendt af DGI og Svømme Unionen. Vi har anvendt programmet et par gange og kan konstatere, at det fungerer perfekt. I forbindelse med
programmet skal der nytænkes, idet der f.eks. ikke længere findes startkort, men der startes
efter stævnelisten. I forbindelse med WinGrodan har DGI afholdt et introduktionskursus, hvor
vi fik lejlighed til at afprøve / teste programmet. For fremtiden vil tilmelding til stævner ligeledes foregå gennem WinGrodan.
Vi har i årets løb også anskaffet en bærbar PC til brug ved b.la. afvikling af stævner.
Der er i den forløbne sæson gentegnet nye sponsorkontrakter med Spar Nord Bank
samt Metax Olie.
Fremtiden:
Klubben afvikler igen i år Svømmeskole i samarbejde med DGI. Svømmeskolen finder
sted fra d. 20 – 22. juni.
Vi er ved at have et stort basisgrundlag for driften og afviklingen af aktiviteterne i Aars
Svømmeklub. Det næste der står for døren, er politik på området ”Børn i sorg”. Et område
der meget nemt og hurtigt kan blive aktuelt.
Jeg kunne godt ønske mig, at Aars Svømmehal blev grundigt renoveret, med udskiftning af varmtvandsrørene til omklædning, samt maling af de områder, der gennem mange år
er blevet udbedret, men står tilbage i ubehandlet stand. Jeg syntes det er synd med alle de
mennesker, der til daglig benytter hallen, at de skal opleve den tilstand som hallen efterhånden befinder sig i.
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Det er skønt at færdes i svømmehallen med de fantastiske rammer den består af, men
indholdet trænger virkeligt til en meget gennemgribende renovering.

Hanne Årup havde efter 8 år, valgt at trække sig fra bestyrelsesposten, hvorefter der
skulle vælges et nyt medlem. Per Dahl Pedersen blev enstemmigt valgt ind som nyt medlem.
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følger:
Formand:

Mogens F. Christensen

Kasserer:

Iben Pedersen

Næstformand:

Heini Gudmundsson

Sekretær:

Julie H. Hansen

Medlemsadministrator:

Liselotte Mortensen

Kursusansvarlig:

Lene Baade

Menigt medlem:

Per Dahl Pedersen

M. F. Christensen
formand
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