Generalforsamling d. 13. februar 2008.
Jeg vil gerne byde jer alle sammen velkommen til Aars Svømmeklubs generalforsamling 2008.
Inden vi åbner generalforsamlingen skal vi have uddelt Aars Svømmeklubs Fighter pokal for 20072008.
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 så det har været en nem sag for bestyrelsen.
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Formandens beretning v/ Mogens F. Christensen:
For Aars Svømmeklub har året der er gået været et år, der har indeholdt mange aktiviteter og udfordringer.
Ved sæson afslutningen for konkurrenceholdene blev Morgensvømmernes Vandrepokal tildelt Sine
Jacobsen. Pokalen tildeles den svømmer som i sæsonen har udvist energi og entusiasme for svømningen
uden hensyntagen til opnåede resultater.
Om Sine blev der i indstillingen nævnt:
”Sines talent var i starten en overset faktor, inden hun rykkede op på konkurrenceholdet. Indtil da
virkede hun blot som en i mængden, men dét skulle snart vise sig, ikke at være tilfældet. Ikke længe efter
oprykningen til konkurrenceholdet stod det klart, at talentet var langt større end først antaget.
Sine er en dygtig svømmer, både til træning og til stævner, hvilket hendes flotte resultater står som
et håndgribeligt bevis på. Som svømmer på konkurrenceholdet lever Sine i allerhøjeste grad op til ordene
i den indledende tekst. Hun forstår at tage hånd om, store og små, såvel som gamle og unge. Dét, og hendes særdeles positive tilgang til tingene, betyder at Sine udgør en betydningsfuld del af konkurrenceholdet.
Med tiden har Sine lært, at hun kan langt mere end hun umiddelbart selv tror. Før i tiden var det
med tilbageholdt begejstring, at hun gik en udfordring i møde. I dag tager hun de fleste udfordringer med
oprejst pande, og overrasker ofte os, og sikkert også sig selv, med hvad hun i virkeligheden kan præstere.
Herudover var der fredag d. 22. juni tildeling af DGI Nordjyllands æresbevisning, sølvnålen for 10
års aktivitet indenfor lederarbejdet i Aars Svømmeklub. Æresbevisningen blev overrakt af formanden for
svømmeudvalget i DGI Nordjylland, Henning Svendsen.
De 3 personer var:
Lene Jensen
Lisbeth Mørck Christensen og
Liselotte Mortensen
Om Lene Jensen blev der sagt:
Lene Jensen har gennem 2 omgange været tilknyttet Aars Svømmeklub. Hun har været medlem af
bestyrelsen fra 1993 til 1997, hvor hun bl.a. var kasserer. I samme periode var Lene med til i samarbejde
med Aars Kommune at oprette et svømmehold, for børn i bevægelse. - Et hold der stadig eksisterer. Efter
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få år fra Aars, vendte Lene og familien tilbage til byen. Lene kom hurtigt i gang igen i Aars Svømmeklub,
hvor hun fik sit ynglings hold tilbage - Børn i bevægelse.
Hos Lene kan der altid hentes hjælp, hvis dette måtte opstå. Hun er altid klar som officials, når
klubben skal stille med en sådan.
Om Lisbeth Mørck Christensen blev der sagt:
Lisbeth har siden 1997 været svømmeinstruktør på Aars Svømmeklubs vandgymnastikhold. Vandgymnastik har altid været noget Lisbeth har haft interesse for. Hun har deltaget i flere seminarier, for herigennem at holde sig ajour med tiden. Trods det sene tidspunkt, fredag aften kl. 20:15 - 21:00, har Lisbeth
altid vægtet holdet og gymnasterne meget højt. Det har været svært at få hende til at deltage i andre arrangementer, fredag aften. - "Hun har sine vandgymnaster".
Om Liselotte Mortensen blev der sagt:
Liselotte har siden 1997 til 2003 været kasserer for Aars Svømmeklub. Fra 2003 gik svømmeklubben over til brug af Foreningspakken. I den forbindelse valgte Liselotte at frasige sig kassereposten og
hellige sig medlemsdelen. Et arbejde hun har løftet til et stort UG. Liselotte kender næsten alle klubbens
500 medlemmer, børnenes forældre, og hvor de bor. Der er stor respekt omkring det arbejde Liselotte laver for Aars Svømmeklub.
Fredag d. 1. februar fik Søren H. Hansen overrakt Trænerpokalen 2007 – 2008. Normalt bliver denne pokal uddelt ved klubbens generalforsamling, men er overrakt, idet Søren har forladt klubben for at
være soldat. Søren har gjort et egenhændigt stykke arbejde i de 3 år han har virket som konkurrenceholdstræner, så der var ingen tvivl at titlen skulle tilfalde ham.

Klubbens svømmere på talent- og konkurrencehold har i den forløbne sæson alle forbedret deres tider. – Et stort tillykke skal lyde til jer alle, for den individuelle præstation og de flotte resultater I har opnået i løbet af året. Nu er det jo ikke alene det at komme på skamlen, der er det afgørende. Det er det, at
man kommer i mål og måske har forbedret sin personlige tid, der kan virke grænseoverskridende og dermed motiverende for den enkelte.
Klubben har i denne sæson en medarbejderstab på i alt 17 trænere og 5 hjælpere, der forestår undervisning af 24 undervisningshold.
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Der er i alt små 500 medlemmer, fordelt på svømmere, trænere og bestyrelsen, hvilket er en mindre
fremgang.
Vi har i den forløbne sæson været arrangør af 1 svømmestævne, det drejer sig om stævnet i Himmerlandsturneringen d. 15. april. Herudover har vi 3 gange deltaget i Himmerlandsturneringen, DGI's udtagelsesstævne, DGI's Landsmesterskab, 4 gange til Svømmeunions Serieturnering. Herudover deltog vi i
Speedo-Cup der afvikles i Randers. Så vi må sige at der er mange aktiviteter udover den daglige træning
for klubbens konkurrencesvømmere.
I Himmerlandsturneringen blev vi sammenlagt nr. 4, med i alt 668 point. 100 point flere end sidste
år. Himmerlandsturneringen består af 8 klubber og er et arrangement oprettet under DGI.
I Serieturneringen har vi 2 hold med. Det er virkelig flot og skyldes ene og alene det grundlæggende
potentiale der er i klubben. Vi blev nr. 5 i serie 1 og nr. 3 i serie 3. Serieturneringen der består af 6 hold i
serierne 1, 2 og 10 hold i serie 3. Serieturneringen er Svømmeunionen, Område 1, (Nordjylland) der arrangerer. For tiden deltager 11 klubber ud af de i alt 27 mulige i Nordjylland. Vi deltog med 17 svømmere
i unionens Områdemesterskab, der blev afviklet i weekenden 2 – 3. februar, i Aalborg. Her blev der ligeledes opnået meget flotte resultater. Jeg ser klubbens samlede opnåede resultater i både Himmerlandsturneringen og Serieturneringen som resultater, vi kan være meget tilfredse med og stolte af.
Når jeg tidligere nævnte, at vi har et stort potentiale, så skylder jeg måske også at nævne, at der ved
konkurrenceholdets afslutning blev uddelt ikke mindre end 40 nåle. - Meget, meget flot. Nålene blev fordelt på: Talent 8 stk., Flipper 12 stk., Bronze 5 stk., Bronze med sløjfe 3 stk., Bronze delfin 7 stk., Bronze
delfin med sløjfe 2 stk. og Sølv 3 stk. Uddelingen af nålene sker i henhold til Svømmeunionens kravtider.
Vi har fået udtaget 16 svømmere til DGI Landsmesterskab i Ikast, der vil bliver afviklet d. 1 - 2.
marts. Et stort stævne med ca. 1.000 deltagende svømmere.
Svømmeskolen der afvikles i den 1. uge af børnenes sommerferie, har igen været en meget stor succes med fuldt hus. Årets tema var bygget op omkring ”De olympiske leje”, hvor der var mange aktiviteter
såvel i vandet som på land.
Den 24.-25. november 2007 afholdt Aars Svømmeklub et forrygende sponsorstævne for klubbens
konkurrencesvømmere. Starten gik lørdag kl. 16.00, og hvorefter der lå 24 timers uafbrudt svømning foran de i alt 19 deltagende svømmere.

-4-

Aars Svømmeklub havde to hovedformål med stævnet: Dels ønsker vi at ”svømme” så stort et beløb
som muligt ind til vores daglige arbejde med svømning, og dels ønsker vi at arrangere et spændende og
anderledes socialt arrangement for vores konkurrencesvømmere.
Den dyreste aktivitet i enhver idrætsforening er en aktiv konkurrenceafdeling. Ved deltagelse i et
sponsorstævne vil konkurrencesvømmerne på en sportslig måde, og ved hjælp af de færdigheder de træner
i det daglige, indsamle penge til klubben, så de fortsat kan deltage i stævner og andre arrangementer rundt
om i Danmark.
Det er ikke første gang, at Aars Svømmeklub afholder et sponsorstævne. Sidste gang klubben inviterede indenfor til et sponsorstævne var i 2004, hvor svømmerne svømmede på livet løs i fire timer for at
indsamle penge til klubben, samtidig med at de konkurrerede mod hinanden for at se, hvem der kunne nå
længst på de fire timer. Denne gang havde arrangørerne taget en større bid af chilien, og stævnet strækker
sig derfor over hele 24 timer.
Det ikke de enkelte svømmere som konkurrerer mod hinanden, men seks hold, hvert bestående af
tre svømmere, som konkurrerer om at svømme længst på 24 timer. Konkurrencen foregår som en holdkap,
hvor hver svømmer, svømmer i én time af gangen, hvorefter en ny svømmer tager over. Det betyder i
praksis, at hver enkelt svømmer skal svømme hver tredje time hele døgnet.
De 19 deltagende svømmere var fordelt på 6 hold. Hvert hold er repræsenteret af en hovedsponsor,
som hver sponserer 5000 kr. til klubben. Udover hovedsponsoraterne har hvert hold besøgt de lokale erhvervsdrivende for at bede dem om sponsorater til holdet. Man kunne bidrage med enten et fast beløb, eller udfordre svømmerne med et antal kr. pr. svømmede meter.
I alt var der godt 60 sponsorer, der bidrog med gaver eller pengebeløb til stævnet. Desuden indebar
et af sponsoraterne, at der skulle hjælpe ved Kvicklys indvielse.
Stævnet blev skudt i gang lørdag d. 24. november 2007 kl. 16.00 af daværende formand for Vesthimmerlands Kommunes kultur- og fritidsudvalg; Per Bisgaard. Slutsignalet lød først søndag d. 25. november 2007 kl. 16.00,
Klubbens hjemmeside er under forandring. Den vil i løbet af de nærmeste dage fremstå i et nyt CMS
format, der betyder at flere kan arbejde på siden. - Alt materialet ligger på en server. I forbindelse med
udarbejdelsen af den nye hjemmeside, har jeg set lidt tilbage i tiden, til klubbens start og de vilkår der var
dengang. Som sagt blev klubben stiftet 10. aug. 1942, 3 år efter bassinet blev åbnet.
Else Lauritsen skrev bl.a. i et jubilæumsskrift ved klubbens 40 års jubilæum: ”Træningen begyndte
sidst i maj, når badet åbnede. Eftersom man endnu ikke havde opvarmningsanlæg, var vandets temperatur
sjældent over 14°, så vi startede ikke med 4-5 timers daglig træning. Skulle vi imidlertid kunne klare os
mod andre klubber, måtte tiderne ned, så meget hurtigt blev morgentræning også nødvendig. Vi trænede
fra kl. 7-8 og igen fra kl. 17,30-18,30. Havde man lyst og mulighed for at fortsætte, trænede man ofte til
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langt ud på aftenen, når luftens og vandets temperatur tillod det. Så svømmede man rundt i mørke, for der
var jo intet lys i bassinet.
Vi konkurrerede især med fire andre klubber, Viborg Sv., Skive Sv., Struer Sv. og Nykøbing Sv., og
det var under yderst forskellige vilkår, stævnerne blev afviklet.
I Viborg svømmede vi rundt i søerne. Her fik vi aldrig særlig gode tider, for brakvand er tungt at
svømme i, og vi var ikke glade for at svømme på 50m bane. Der kunne i midlertidigt også opstå andre
forhindringer: Kom en andemor med familie på tværs over banerne, ja, så havde de naturligvis forkørselsret, og skulle man være så uheldig at forsluge sig i andemad, kunne det jo tage sin tid at få vejret igen!!”
Ved Spar Nords generalforsamling har vi i samarbejde med Aars Tennisklub, stået for serveringen.
Et arbejde vi med stor glæde deltager i, og gentager igen d. 10. marts.
Fremtiden:
Vi skal søndag d. 9. marts være arrangør at Seriestævne for svømmere i Nordjylland.
Der afvikles igen i år Svømmeskole i samarbejde med DGI. Skolen planlægges afholdt 30. juni –
02. juli.

Afslutning:
Jeg vil gerne slutte af med at takke forældrene, der igennem det 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 gode 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.
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Liselotte Mortensen og Bente Kjærsgaard
I har begge valgt at trække jer fra bestyrelsesarbejde i Aars Svømmeklub. Det er altid med vemod,
når der skal tages afsked med et bestyrelsesmedlem, men det er til gengæld også forståeligt, når I beslutter, der skal prøves kræfter med nye ting.
Lotte, du er den af jer to, der har været med længst i klubben. Du kom ind i klubben i 1997 som
kasserer, da den tidligere forlod byen. Kassererposten kan for mange være en stor og uoverskuelig post,
men du sprang på med krum hals. Udover posten som kasserer var du også medlemsadministrator. Begge
er poster som du har haft stor ansvarsfølelse overfor. Det var med megen skepsis, at klubben gik over til
et nyt medlems og regnskabsprogram, men du tog fat på opgaven med krum hals og kom godt i gang. Efterhånden som vores viden med programmets faciliteter blev kendt, fik vi regnskabsdelen koblet fra dig,
så det kun var medlemmerne du skulle varetage, hvilket du gjort til UG.
Bente, du kom ind i bestyrelsen 2006 og har virket som menigt medlem og næstformand. Du har
været et pragtfuldt menneske at have i bestyrelsen. Du har med stort engagement påtaget dig de adhoc opgaver, der er kommet i løbet af sæsonen. Du tilbyder egenhændigt at varetage disse opgaver uden skelen
til størrelsen.
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
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