Generalforsamling d. 14. februar 2007.
Jeg vil gerne byde jer alle sammen velkommen til Aars Svømmeklubs generalforsamling
2007.
Inden vi åbner generalforsamlingen skal vi have uddelt Aars Svømmeklubs Fighter pokal og
trænerpokalen 2006-2007.
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 én kandidat.

Årets svømmer 2006-07 er: Charlotte Jensen.
Hun får titlen fordi hun i længere tid har vist et engagement, vilje og evne, som ligger i suveræn særklasse.
”Årets svømmer går til den, der har gjort noget specielt for holdet eller har præsteret noget, som
ligger ud over det normale.”
Sådan lyder kriterierne for tildelingen af denne titel. Disse kriterier passer som hånd i handske
med det engagement, som hun har udvist det sidste stykke tid. Hun har i den sidste tid svømmet
mange meter, alt imens har hun brændt for svømningen i en sådan grad, at hun nu står til tildelingen
af Årets svømmer 2005-06.
Uanset hvilke skavanker Charlotte har haft den senere tid, så VIL hun træne. Det har også kostet nogle diskussioner med trænerne, om det nu også er fornuftigt at træne den pågældende dag.
Det har dog også betydet at Charlotte nogle enkelte gange er blevet sendt op, fordi hun har klaget
sig for meget over f.eks. hendes knæ.
Charlotte er den type som vil vinde, blive bedre, hurtigere og dygtigere. Ved hjælp af stopuret
har vi kunnet se at hun er en svømmer i udvikling. Det er utroligt hvor meget ”den lille pige” har
rykket sig, siden hun oprykkede på konkurrenceholdet for blot 10 måneder siden. Ikke mindst
svømmere fra andre klubber, har bemærket, og er imponeret over Charlottes præstationer til stævnerne. Der hersker ingen tvivl om at Charlotte har et enestående talent inden for svømningen, og
indtil videre har vi endog kun set toppen af isbjerget.
Vi håber, at Charlotte forsætter i samme fine stil som hidtil og tager titlen som et skulderklap
– en anerkendelse af hendes enestående indsats. Sker dette vil Charlotte kunne nå langt inden for
konkurrencesvømning, hvilket ikke blot vil være en personlig tilfredsstillelse for hende nu, men også på længere sigt i livet.
Tillykke med det!
Trænere:
Michelle Kjærsgaard & Søren Holten Hansen

Aars Svømmeklubs Trænerpokal 2006-2007.
Pokalen gives som en tilskyndelse til en træner der gennem sit virke og engagement har formået at give holdet og herigennem klubben et løft.
Når der skal findes personer til modtagelsen af netop denne pokal, er det noget af det sværeste
der findes. Og jeg vil gerne her på generalforsamlingen udtrykke min største respekt for det store
arbejde, I trænere udviser. I gør jer alle fortjent som kompetente modtager af netop denne påskønnelse som pokalen er.
Dan Møller Nielsen har til fulde løftet opgaven, til stor gavn og glæde, både for svømmerne
som for klubben. Dan startede som hjælpetræner i aldersgruppen 4 – 12 år i perioden 2002 til 2004.
I tiden fra 2004 og til dato, han været ansvarlig træner for 2 af klubbens hold for 7 - 12 årige svømmere. I år han endda været træner det for 4 hold. Herudover har Dan også virket som hjælper på
voksenholdet for vandskrække. Til jul blev Dan spurgt om han var interesseret i at overtage talentholdet. Dan havde ingen betænkningstid, men sprang til med det samme, idet han tog det som en
stor udfordring. I efteråret var talent- og konkurrenceholdet på en oplevelsestur. Et arrangement
som Dan var arrangør og koordinator for. Oplevelsesturen var på mange områder grænseoverskridende og var en meget stor succes.
Dan Møller Nielsen tildeles klubbens trænerpokal 2005-2006.

Formandens beretning v/ Mogens F. Christensen:
For Aars Svømmeklub har året der er gået, været et år der har været præget af mange aktiviteter og udfordringer.
1 svømmere fra klubbens konkurrencehold modtog d. 2. maj Aars Kommune og AKSI´s erkendelighed for opnåede resultater.
Det drejer sig om:
Kenneth Rybjerg der opnåede følgende ved DM i handikapsvømning:
100 m. fri blev han nr. 10 i indledende heat.
50 m. fri blev han nr. 6 i indledende og nr. 5 i finalen.
DGI Himmerland uddeler én pris for unge foreningstrænere og ledere. Prisen er en rejse
sammen med andre unge ledere og trænere og uddeles ved DGI´ årsmøde i marts måned. Vi indstillede sidste år Michelle Kjærsgaard til modtagelse af rejsepris. Michelle var desværre ikke heldig, at
vinde rejsen, men fik dog et skulderklap for sin trænergerning. Til dette års pris, har klubben også
indstillet én ungdomstræner. Jeg mener det er vigtigt, at klubben påskønner det store arbejde de unge trænere udfører.
Ved sæson afslutningen for konkurrenceholdene, blev Morgensvømmernes Vandrepokal tildelt Steven Fansher Holten Hansen. Pokalen tildeles den svømmer som i sæsonen har udvist energi
og entusiasme for svømningen, uden hensyntagen til opnåede resultater.
Om Steven blev der i indstillingen nævnt:
” Han smitter med sit gode humør, og møder som oftest op i godt humør til træning. Han er til
træningen altid frisk og opsat på at svømme og blive bedre. Hans svømmefærdigheder og teknik er
markant forbedret det sidste stykke tid.
Han er en svømmer som træner seriøst og arbejder flittigt med tingene.
Han er god til at modtage kritik også selvom der måske kommer en lille bemærkning tilbage.
Han er altid med på de mest mærkelige påfund, som Michelle kan finde på til ham. Fx har han haft
sine ben bundet sammen for at få rettet fly benene. Det faldt bestemt heller ikke i god jord, men det
viste sig at det hjalp, og så var der ikke mere brok over det.

Han er også med på at arbejde en hel træningslektion på at få rettet sine skæve brystben og
selvom der blev forsøgt alt er det stadig ikke lykkedes at få dem rigtige, men det kommer nok engang.”
Alle klubbens konkurrence- og talentholdssvømmere kan "bryste sig med", at de i den forløbne sæson har forbedret deres tider. – Et stort tillykke til jer alle, for den individuelle indsats og
de flotte resultater I har præsteret i løbet af året. Det er vigtigt for mig her, at pointere, at det ikke
alene er 1., 2. eller 3. pladsen der er afgørende, men det er det, at man komme i mål og måske har
forbedret sin personlige tid, der kan virke grænseoverskridende og motiverende, for den enkelte.
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 490 medlemmer, fordelt på svømmere, trænere og bestyrelsen, hvilket er lidt mindre end sidste år.
Vi har i den forløbne sæson været arrangør af 2 svømmestævner, det drejer sig om Talentstævnet d. 1. maj. Dette stævne blev dog afholdt i Arden, da Aars Svømmehal var udlånt til anden
side. Samt det 2. seriestævne der blev afviklet d. 9. oktober. 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.
I Himmerlandsturneringen blev vi sammenlagt nr. 4, med i alt 567 point. Og i Serieturneringen blev vi samlet nr. 5. Jeg ser begge resultater, som resultater vi kan være tilfredse med og stolte
af.
I denne sæson, har vi 2 hold med i serieturneringen. Det er første gang nogen sinde, at klubben kan mønstre 2 hold i denne serie. Det er virkelig flot, og skyldes ene og alene det grundlæggende potentiale vi har for tiden. Om vi kan fortsætte i serieturneringen med 2 hold, kan kun fremtiden
vise.
Vi har fået udtaget 15 svømmere til DGI Landsmesterskab i Ikast, der vil blive afviklet d. 25.
og 26. marts. Et stort stævne med små 1.000 deltagende svømmere. Senere på året afvikles DGI´
Landssvømmestævnet.

Klubbens talent- og konkurrencehold var ved sæsonstart på en succesrig oplevelsestur. Et arrangement der blev meget positivt modtaget og som sagtens tåler gentagelse. Arrangementet var
bl.a. blevet til i samarbejde med Dan Nielsen som var koordinator.
Folketinget har besluttet, at alle der arbejder med unge mennesker skal have udarbejdet børneattester (pædofiliattester). Dette bevirkede, at alle klubbens trænere nu checket for pædofili. Dette
gøres ved hjælp af børneattester der tilsendes Rigspolitichefen. Jeg kan her oplyse, at vi ikke har fået negative resultater tilbage.
Klubbens trænere er qua deres job, i tæt kontakt med børnene. Vi kan som bestyrelse ikke acceptere, at der er mennesker der ikke kan lade det enkelte individ i fred. På baggrund heraf fik klubben for flere år siden udarbejdet pædofilipolitik, hvor vi overfor trænerne gør opmærksom på klubbens holdninger og stillingtagen hertil.
Svømmeskolen der afvikles i den 1. uge af børnenes sommerferie, har igen været en meget
stor succes, med fuldt hold på 86 børn. Det var med stor interesse vi besluttede at øge antallet af
svømmere fra 72 til 86, men alt frygt blev gjort til skamme. Men nu har vi nået det antal der fysisk
er muligt at håndtere under de 3 dage svømmeskolen varer.
Konceptet vi benytter, er tilsendt Lem Svømmeklub der ønsker, at oprette en skole magen til
vores.
Til Kimbrerfestløbet deltog konkurrencesvømmerne og her fik Tom Kruse Winther overrakt
pokal for hans flotte resultat.
Ligeledes deltog Klubben i Kimbrerfestoptoget. Her blev resultatet præmieret, med en flot
førsteplads, ”Som sjoveste indslag”.
Sidste år nævnte jeg i beretningen svømmehallens tilstand. Dette indlæg gjorde tilsyneladende
indtryk, idet der efterfølgende blev gjort tiltag til og udført forbedringer.
Der er også lykkedes, at få oprettet 2 handicap parkeringspladser, hvilket vi er meget glade
for.

Fremtiden:
Vi skal lørdag d. 10. juni være arrangør at Talentstævne for unge talentsvømmere i Himmerland. - I efteråret skal vi afholde endnu et stævne.
Der afvikles igen i år Svømmeskole i samarbejde med DGI. Skolen planlægges afholdt 26 –
28. juni.
Fra årsskiftet går vi over til den nye Vesthimmerlands kommune. Det er med stor spænding vi
ser frem til denne sammenlægning. Vores forventninger til den nye kommune er selvfølgelig høje,
og vi håber på et godt samarbejde. Vi er endnu ikke orienteret om de kommende tilskudsordninger
og priser for leje af hallen. Der foreligger jo et større planlægningsarbejde for at få de nuværende
kommuners tilskudsregler, koordineret og ensrettet.
I forbindelse med kommunesammenlægningen arbejdes der for tiden på, at få oprettet et samlet idrætsråd.
Den 15. marts vil DGI Himmerland og DGI Nord blive sammenlagt, med hovedsæde i Aalborg. Det fremtidige navn bliver DGI Nordjylland. Det er planen, at når Nordkraft bliver renoveret,
at DGI skal have sæde der. Indtil da holder de til på Hjulmagervej 31.
Afslutning:
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 udviser over for os, og takke dem for deres altid så populære indkøbsdag.
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 hjælpetrænere for det seriøse stykke arbejde som de ligger i hallen, og til bestyrtelsen for det utrolige gode og
frugtbare samarbejde vi har haft.

Per Dahl
Du har valgt at trække dig fra bestyrelsesarbejde i Aars Svømmeklub. Det er meget svært her,
at fremhæve den enkelte, idet I alle 3 har gjort et stort stykke seriøst arbejde for klubben.
Lene du er den af jer tre der har været med længst i klubben. Du kom ind i klubben i 2001.
Her har du bl.a. haft posten som menigt medlem, samt kursusansvarlig og kontaktperson. Posten
som kursusansvarlig og kontaktperson, var et job jeg føler du virkelig kunne lide. Dog når trænerposterne skulle besættes vil du gerne have hjælp. – forståeligt nok.
Heini, du kom ind i bestyrelsen 2004 og har virket som næstformand, og stævneansvarlig. Inden du kom ind i bestyrelsen var du suppleant et enkelt år. Du har til gengæld valgt ikke helt, at forlade klubben, men vil i stedet hellige dig forældresamarbejdet, hvilket vi er dig meget taknemlige
for.
Iben du har kun været med i et par år, men har valgt grundet dit arbejdspres, at takken nej til
det fortsatte bestyrelsesarbejde. Du sagde for 2 år siden ja til kassererposten, hvilket vi har været dig
meget taknemmelige for. Kassererposten kan for mange være en stor og uoverskuelig post. Men du
sprang på med krum hals velvidende, at vi havde indført nyt medlems- og administrationsprogram,
med de gener dette kunne medføre. Du ønsker heller ikke helt at slippe klubben, idet du sagt ja til at
stille op som revisor.
Jeg vil her endnu en gang sige jer stor tak for den frivillige arbejdsindsats i har ydet Aars
Svømmeklub. Vi er jo alle bekendt med, at det frivillige arbejde, er medvirkende til det stærke Forenings Danmark vi har. Alle er vist også klar over vigtigheden i, at der er nogle der ”Arbejder i
baggrunden” og er tovholder på enkelte opgaver eller projekter.

M. F. Christensen
formand

