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Generalforsamling d. 11. februar 2009. 
 

Jeg vil gerne byde jer alle sammen velkommen til Aars Svømmeklubs generalforsamling 2009.  
 
Inden vi åbner generalforsamlingen skal vi have uddelt Aars Svømmeklubs fighter pokal og træner-

pokalen 2008-2009.  
 
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 bestyrel-
sen. Hvis der er flere nominerede, vil bestyrelsen udvælge den endelige kandidat. I år, har der fra trænerne 
været indstillet én kandidat. 

 

  

Årets svømmer 2009, er en svømmer der lægger mere i svømningen end de fleste. Årets svømmer møder 
man ikke blot til den almindelige træning. Han er ivrig efter at forbedre sig. Han bruger derfor sin fritid, 
ud over den almindelige svømmetræning, oppe i svømmehallen, hvor han selv planlægger sin egen træ-
ning.  
 
 
Årets svømmer 2009 er Kim Møller Nielsen, hans engagement er beundringsværdigt.  
 

Når man skal bestemme, hvem årets svømmer skal være, kommer man ofte til at se på dem der har 
haft en rivende udvikling, nogle der blæser os bagover. Ser man på Kims udvikling i de seneste år, har der 
været tale om en stødt og roligt forbedring. Noget som er mindst lige så fantastisk som en svømmer, der 
på ingen tid forbedrer sig.  

 
Det der gør Kim til en unik svømmer, er at han tager ansvar for sin egen træning. Han har valgt at 

træne mere end hvad konkurrenceholdet har hal tid til. Hver uge kommer han trofast til offentlig åbent 
tirsdag eller torsdag, sommetider endda begge dage. Denne entusiasme er helt utrolig. Kim ved, at man 
ikke bliver blandt de bedste ved at stå og se på. Det er skønt at se en svømmer der tager ansvaret over på 
sine egne skuldre.  

  
Til den almindelige træning, er Kim en af dem som træner mest seriøst. Det sker sjældent at han ik-

ke kommer til en træning, og hvis han ikke gør, er der en meget god grund til det. Selv om han er seriøs, 
har han også tid til at have det sjovt med de andre svømmere på holdet – en god blanding af alvor og glæ-
de.  

 
Kim er en person der har viljen til at blive ved. Han er ikke den der får mest metal hængt om halsen 

når vi er ude til stævner, men det får ham ikke til at give op. Det giver ham derimod kun flere grunde til at 
blive ved. Kim er en fighter og et godt forbillede for alle på holdet.  

 
Vi håber på at Kim i mange år fremover vil være en fast del af konkurrenceholdet.  

 
Tillykke med det, og held og lykke frem over! 
Trænerne Vicki Holten Hansen og Axel Laursen 
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Aars Svømmeklubs Trænerpokal 2008-2009.  
 
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 den kompetente modtager af netop denne påskønnelse som po-
kalen er.   

 

 

ANETTE FROST tildeles klubbens trænerpokal 2008-2009. 

 

Anette du har gennem de sidste par år været træner for holdet 3 – 4 årige svømmere. Et hold som du 
har løftet op på et meget højt niveau. Du er meget vellidt blandt de unge svømmere og deres forældre, og 
jeg ved det er dig meget magtpålæggende at komme til træning og være sammen med de små svømmere.  

Det er efterhånden mange år siden du første gang satte dine ben her i klubben som en ung og stræb-
som svømmer. Senere blev du hjælpetræner og træner for nogle af klubbens hold. Så forlod du os i nogle 
år. Du rejste udenlands for her at prøve lykken, men båndene til det nordjyske var for stærke. Så lige plud-
selig stod du her igen, frisk og klar til at overtage et svømmehold. I mellemtiden var du blevet mor, så det 
naturlige valg for dig og klubben, blev et hold for små svømmere.  

Jeg vil ønske dig tillykke med prisen og ønske dig god vind fremover. Samtidig håber jeg, at du 
fortsat vil blive ved med at undervise på holdet 3 - 4 årige. 
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Formandens beretning v/ Mogens F. Christensen: 

 

For Aars Svømmeklub har det forgangne år været et år, der har været præget af mange aktiviteter og 
udfordringer.  

 
Klubben har i denne sæson en medarbejderstab på i alt 16 trænere og 5 hjælpere, der forestå under-

visning af 24 undervisningshold.  
Der er i alt små 500 medlemmer, fordelt på svømmere, trænere og bestyrelsen, hvilket er lidt mere 

end sidste år.  
Medlemstilgangen ligger generelt fordelt over hele spektret. Dog må vi konstatere at mandagshol-

dene for 3-4 årige er et hold i fremdrift. Vi kan også konstatere, at der er en lille medlemsnedgang på vok-
sensvømmeholdet.  

På konkurrenceholdssiden har vi for tiden den største medlemsskare, som jeg kan mindes. 32 
svømmere er der på konkurrenceholdet og 16 på talentholdet. Dette bevirker, at der er et stort potentiale at 
arbejde med. Det er stærkt betagende at stå på bassinkanten og se alle disse aktive unge mennesker i van-
det. De fleste af konkurrence- og talentholdssvømmere har i den forløbne sæson, forbedret deres tider. – 
Et stort tillykke til jer alle, for den individuelle indsats og de flotte resultater I alle har præsteret i løbet af 
året. Det er endnu en gang vigtigt for mig at pointere, at det ikke alene er 1., 2. eller 3. pladsen, der er af-
gørende, men det er det, at man kommer i mål og måske har forbedret sin personlige tid, der kan virke 
grænseoverskridende og motiverende, for den enkelte.  

 
Vi har i den forløbne sæson været arrangør af ét svømmestævne, det drejer sig om det 4. og sidste i 

Serieturneringen, der blev afviklet d. 9. marts. Herudover har vi 4 gange deltaget i Himmerlandsturnerin-
gen, DGI' udtagelsesstævne, DGI' Landsmesterskab og 4 gange til Svømmeregion Vest Serieturnering. 
Weekenden d. 11, – 12. okt. deltog der svømmere i Speedo-Cup i Randers. Den 2 - 4. maj drog 14 svøm-
mere til Danish International Swim Cup, der afvikles i Esbjerg. Dette stævne er ikke bare et hvilket som 
helst svømmestævne, det er intet mindre end verdens største svømmestævne. Derfor kunne man ikke for-
vente andet end, at det ville blive en kæmpe oplevelse for svømmere, fra Aars svømmeklub. Stævnet af-
vikles samtidigt i 3 forskellige svømmehaller på 25 m bane. Hver hal er forbeholdt bestemte årgangsgrup-
per og over 1800 svømmere fra 94 klubber var med fra 10 forskellige nationer. Vi kan med andre ord sige, 
at der har været masser af aktiviteter for klubbens konkurrencesvømmere og de deltagende officials.  

I Himmerlandsturneringen blev vi sammenlagt nr. 3, med i alt 681 point. Og i Serieturneringen blev 
vi samlet nr. 4 i serie 1 og nr. 5 i serie 3. I denne sæson ligger vi inden det sidste og afsluttende seriestæv-
ne d. 8. marts på en 5. plads i serie 1 og på en 2. plads i serie 3, med en mulig oprykning til følge. Jeg ser 
de opnåede resultater, som resultater den enkelte og klubben kan være tilfredse med og stolte af. 

Ved sæsonafslutningen for talent og konkurrenceholdet blev der i alt overrakt 36 svømme-nåle. De 
fordelte sig som følger: 8 Talent, 6 Flipper, 4 Bronze, 4 Bronze m. sløjfe, 2 Bronze delfin, 6 Bronze delfin 
m. sløjfe, 3 Sølv og 3 Sølv m. sløjfe. Nålene uddeles efter Dansk Svømmeunions regler. Alle nålene kan 
kun erhverves én gang. Et stort tillykke til jer for de opnåede resultater.   

Vi har fået udtaget 21 svømmere til DGI Landsmesterskab i Ikast, der vil blive afviklet d. 21. og 22. 
marts. Et stort stævne med små 1.000 deltagende svømmere. Senere på året afvikles DGI´ Landssvømme-
stævnet.  

Vi har nu siden sæson 2006 - 2007, haft 2 hold med i serieturneringen. Det er første gang nogen 
sinde, at klubben har kunnet mønstre 2 hold i denne serie. Det er virkelig flot og skyldes ene og alene det 
grundlæggende potentiale vi har for tiden. Da vi fik 2 hold med var jeg lidt skeptisk. ’Var det nu klogt 
med 2 hold?’ ’Ville de ikke risikere at få for nogle store nederlag?’ Denne pessimisme er blevet gjort til 
skamme. Jeg må i dag sige ’Godt gået svømmere – fortsæt i samme stil og med samme ånd, så skal klub-
ben nok forblive med disse 2 (måske 3) hold i mange år fremover’  
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Klubbens talent- og konkurrencehold var ved sæsonstart på en succesrig oplevelses tur. Et arrange-
ment der blev meget positivt modtaget og som sagtens tåler gentagelse. Arrangementet var bl.a. blevet til i 
samarbejde med træneren Dan Nielsen som var koordinator.  

    
DGI’s Svømmekaravane har 2 gange været på besøg i Aars Svømmeklub. Første gang var som in-

spirationskilde for trænerne og hjælperne og anden gang var et led i talent- og konkurrenceholdets afslut-
ning. Begge gange har været nogle meget store oplevelser, hvilket deltagerne kan nikke genkendende til.   

 
Vi har som tidligere år fået udarbejdet børneattester (pædofiliattester) på klubbens nye trænere. Der 

er for tiden ingen krav om vedligeholdelse af disse attester. Én gang registrering er nok. Attesterne tilsen-
des Rigspolitichefen, hvor de bliver gennemgået og registreret. Jeg kan her oplyse, at vi ikke har fået ne-
gative resultater tilbage. På landsplan var der desværre 7 personer der gik i fælden. 

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 stil-
lingtagen hertil. 

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

ces, med hold på 64 børn. Årets tema var Ægypten, Ninja og Hippie. De tre dage stod på mange forskelli-
ge aktiviteter, alle forsøgt tilpasset til de 3 temaer. Der har været Ægyptisk dans, menneskepyramider og 
indpakning af mumier. Der har været træning til at blive Ninja og fægtning med skumstænger. Og sidst 
men ikke mindst var der dans, fællesskab og god karma på programmet. De tre dages højdepunkt er nok 
onsdag, med en halv times frisvømning i det udendørs bassin, hvor både begyndere og øvede er samlet. 
Børnene har i denne halve time lov til at smide trænere og hjælpetrænere i vandet, hvilket sker i løbet af 
ganske kort tid.  

Sidst på dagen onsdag, blev der serveret pølser og brød til alle, samt uddelt et diplom med et billede 
af alle deltagere.  

 
Til Kimbrerfestløbet deltog konkurrencesvømmerne også igen i år med mange deltager. Det er dej-

ligt, at se klubben også markerer sig på andre fronter end lige svømning. 
 
Da Aars Svømmeklub er én af klubberne i Kimbrerfesten, var vi også repræsenteret med diverse ar-

bejdsopgaver ved sidste års Kimbrerfest. Ved Spar Nord generalforsamling der afvikles i Kultur- og Mes-
secenter Aars, deltog klubben også med serveringspersonale. Tak for hjælpen til disse arrangementer. 

 
Der blev i efteråret indgået ny hovedsponsor aftale med Spar Nord. Klubben har gennem den sene-

ste aftale periode, været utrolig godt tilfreds med Spar Nord som sponsor. Derfor var det naturligt, at de 
blev spurgt om fornyelse af kontrakten.  

 
Da konkurrenceholdene afholdt sæson afslutningen blev Morgensvømmernes Vandrepokal tildelt 

Rasmus Kjærsgaard. Pokalen tildeles den svømmer som i sæsonen har udvist energi og entusiasme for 
svømningen, uden hensyntagen til opnåede resultater.  

Om Rasmus var der i indstillingen bla. Nævnt: 
Når man er kvalificeret til at få overrakt Morgensvømmernes Vandrepokal, er det ikke pga. sine præstati-
oner når man er ude til stævner, det er derimod pga. personens indstilling, lyst, iver, humør m.m., der er 
den afgørende faktor for, hvem der bliver nomineret og senere måske udvalgt til at få overrakt Morgen-
svømmernes Vandrepokal. Dette må siges at kræve en særpræget personlighed, da det ikke er alle, der har 
evnen til at være humør spreder. 

 
Den 20. november modtog konkurrencesvømmer Preben Hansen, Vesthimmerlandskommunes hæ-

dersbevisning for de opnåede resultater ved DGI Landsmesterskab 2008.   
Preben Hansen opnåede to flotte førstepladser i 50 m butterfly og i 100 m medley 
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Et stort tillykke til Preben. 
Ved samme lejlighed blev formanden hædret med Kommunens Fritidspris 2008.  

 
Fremtiden: 

Vi skal her hen over sommeren afvikle 2 svømmestævner. Det drejer sig om 2. Himmerlandsturne-
ringsstævne d.7. juni og 2. Talentstævne d. 27. september. Der afvikles igen i år Svømmeskole i samar-
bejde med DGI. Skolen planlægges afholdt 29. juni til 1. juli.  

Sammensmeltningen mellem DGI og DIF blev i efteråret, indtil videre, skrinlagt. Der vil i år blive 
forsøgt et større samarbejde mellem de 2 hovedorganisationer. Det skulle gerne udmønte sig i en bedre 
koordinering og styrkelse til foreningernes fordel. 

 
Afslutning: 

Jeg vil gerne slutte af med at takke forældrene, der igennem de sidste år har afsat tid til at hjælpe 
klubben, enten ved enkeltstående arrangementer, som hygge onkel/tante eller som officials ved stævner. 
Apropos stævner, så får det mig til at komme med et lille nødråb. Klubben mangler altid officials. Jo flere 
officials vi er i Aars Svømmeklub, jo lettere er det for den enkelte at få det til at passe sammen med fami-
liens øvrige aktiviteter. Deltagelse bare en enkelt gang om året er også fint. Til et stævne skal der som mi-
nimum bruges 20 officials + det løse – det er rigtig mange personer. Så derfor! Har I tid og lyst til at hjæl-
pe klubben et par gange om året, så kom frit frem. Til jer svømmere, der ikke har forældre med i dag, vil 
jeg opfordre til at I går hjem og spørger jeres forældre om ikke de vil hjælpe klubben en gang imellem.  

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 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 samar-
bejde, vi har haft. 

 
Efter generalforsamlingen takkede Per Dahl af efter 4 år som bestyrelsesmedlem og Mogens F. 

Christensen som medlem i små 20 år, hvoraf de 12 som formand.  
 
 
 
Efter generalforsamlingen konstituerede den nye bestyrelse sig som følger. 
 

Formand – Lone Bentzen 
Næstformand – Jens Møller Nielsen 
Kasserer – Jimmy Sørensen (nyt bestyrelsesmedlem) 
Kursus ansvarlig/Kontakt person – Preben Hansen (nyt bestyrelsesmedlem) 
Stævneansvarlig – Britt Jensen 
Medlemsadministrator – Kitt Jonstrup 
Sekretær/Forvalter – Julie Holten Hansen 


