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Generalforsamling d. 16. februar 2011. 
 
Jeg vil gerne byde jer alle sammen velkommen til Aars Svømmeklubs generalforsamling 2011.  
 
Formandens beretning v/ Lone Ø. Bentzen 

 
2010 blev Året derpå for Aars Svømmeklub, det år hvor tingene efter et meget kaotisk 2009 skulle 
samles op, vores regnskab var mærket af et år med 60-75 færre medlemmer end budgetteret, kon-
kurrence holdet var ikke i verdens bedste form, og så havde vi selv valgt at indføre helt nyt med-
lems- og økonomi program, så straks efter generalforsamlingen trak vi i arbejdstøjet. 
 
Vi kom godt fra start, da vi ved Spar Nords årlige aktionærmøde fik tildelt 9000 kr. til indkøb af nye 
rekvisitter til vores konkurrencehold, så de kunne komme i god form igen. 
 
Som tak for medlemmernes tålmodighed i forbindelse med vores noget forsinkede sæsonstart havde 
vi lovet vores medlemmer en ny og anderledes sæsonafslutning – vi havde lavet en aftale med DGI 
om et samarbejde om noget sjovt i for børn. Det blev sjovt og sjovere end vi havde håbet på, des-
værre dukkede der ikke helt de svømmere op, vi havde drømt om – til gengæld var der drøn på for 
dem, der kom. Igen denne dag var alle vores trænere helt op på mærkerne; klar til at lege med bør-
nene – og DGIs udsendte Brian og Lasse løste opgaven til UG+. Vi gjorde os nogle erfaringer og er 
friske på at udbygge arrangementet til næste sæsonafslutning. 
 
Vores medarbejderstab blev udvidet lidt – I sidste sæson var vi så heldige, at Omsorgsrådet efter 
mange års selvstændighed valgte at slutte sig til Aars Svømmeklub. De havde deres mangeårige 
kyndige leder Elly Engedahl med, så nu undervises der på 25 hold af 17 trænere og 5 hjælpetrænere 
hver uge. 
 
Denne sæson kom i gang til tiden, desværre må vi sige, at vi ikke helt har fået fyldt op på alle hold, 
så der er stadig noget arbejdet med på medlemssiden næste år. 31. december var vi 432 medlem-
mer mod sidste års 415 – men med Omsorgsrådets nye ca. 45 medlemmer burde vi være nogle flere 
nu. Derimod er vores konkurrenceafdeling den største nogensinde, på konkurrenceholdet er de 29 
medlemmer, og 22 friske unge talenter træner på livet løs for at kunne rykke op til ”de store” – så 
der er efterhånden ikke meget plads i bassinet, når begge hold er i vandet om fredagen. 
 
I sommerferien afviklede vi som tidligere år svømmeskole i samarbejde med DGI. Skolen blev en 
stor succes med 73 deltagere, både børn, trænere og voksne ledere havde 3 sjove dage. Det er altid 
meget positivt, når vi samler til årets første orientering om svømmeskolen, at trænere og hjælpe-
trænere alle vil hjælpe og tripper for at komme i gang. I år havde vi desværre økonomisk underskud 
af svømmeskolen, så vi forestiller os, at prisen må stige lidt til næste svømmeskole.  
 
Konkurrenceholdet har knoklet for at komme tilbage til storhedsform, og det er gået godt for holdet i 
år. Efter udtagelse til DGIs landsmesterskab i januar, kunne vi alle læse i Aars Avis, at Aars Svøm-
meklub med 22 svømmere blive en af de største repræsentanter for DGI Nordjylland. Vi deltager 
stadig i Himmerlandsturneringen, både den almindelige del og talentdelen. Vi svømmer med 2 hold i 
Svømme Region Vests serieturnering. Efter turneringens 3. stævne i januar ligger vores serie 1 hold 
sommer nr. 3 og vores serie 2 hold blev nr. 5. Dette er resultater vi kan være stolte af, og der er in-
gen tvivl om, at en stor del af æren skal tilskrives trænerne i vores konkurrenceafdeling; Dan, 
Steven, Sine – og Aksel, som springer til som assistent ved afbud – I gør et stort og godt stykke ar-
bejde – tak for det!  
 
Igen i år valgte konkurrenceholdet at lave samlet tilmelding til årets Kimbrerfestløb. Vi var omkring 
28som deltog i år – en super god tradition, jeg håber vi kan samle flere til at deltagere i år. Kimbrer-
festen forløb som vanlig; vi får stor hjælp til vores opgaver af nuværende og tidligere medlemmer, 
tak for indsatsen. 
 
Et andet tilbagevendende arrangement er Spar Nords aktionærmøde, der afvikles i Kultur- og Mes-
secenter Aars. Her hjælper Aars Svømmeklub med serveringspersonale, og jeg vil gerne takke de fri-
ske forældre og svømmere, der gav en hånd med her.  

 
Til konkurrenceholdenes sommerafslutning blev Morgensvømmernes Vandrepokal tildelt  Dennis 
Kjærsgaard. Pokalen er indstiftet af morgensvømmerne til en svømmer som i sæsonen har udvist 
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energi og entusiasme for svømningen, uden hensyntagen til opnåede resultater. Vi havde i år invite-
ret Morgensvømmernes forkvinde Inge Bisgård. Inge fortalte om, da hun som 4-årig skulle lære at 
svømme i ikke særlig rent vand – og vores unge mennesker lyttede koncentreret til Inges beretning 
om svømning uden varme brusere og omklædningsrum. 
 
Men tilbage til pokalmodtageren; om Dennis blev der bl.a. sagt: 
 
Dennis’ evne til at snakke og more sig med alle svømmerne gør ham til en uvurderlig del af holdet. 
Man kan altid være sikker, at der er højt humør, der hvor Dennis opholder sig. 
 
Ved Vesthimmerlands Kommunes årlige prisfest blev 6 svømmere hædret for deres flotte placeringer 
ved DGI Landsmesterskab 2010. Katrine, Magnus, Line, Martin, Steven og Benjamin. Tillykke til Jer 
alle.  
 
I denne sæson har vi indført nyt medlems- og økonomi system, desværre ku’ systemet ikke holde os 
fri for endnu et år med underskud – men de tal kommer Jimmy nærmere ind på om lidt. Vi har fået 
et meget spændende medlems system, som er helt integreret med vores hjemmeside, de sidste ting 
er faldet på plads inden for den sidste måned. Nu kan alle medlemmer selv tilmelde sig hold på 
hjemmesiden, og vi har meget bedre muligheder for at kommunikere hurtigt med medlemmer, da vi 
med få klik kan sms’ eller maile forskellige grupperinger i klubber. Jimmy, Kitt og Mogens har lagt et 
stor stykke arbejde i indkøringsfasen – men det er program som klubben vil få stor gavn af. Bl.a. 
kan vi for første gang lynhurtigt se, hvad hvert enkelt stævne eller arrangement koster os. 
 
Fremtid: 
 
I nær fremtid håber vi, at mange medlemmer finder tid til at deltage i vores sæsonafslutning 1. maj 
– vi har lavet en aftale med DGI igen, vi er sikre på, at de deltagende børn får en sjov dag med an-
dre legeaktiviteter end til den normale svømmeundervisning. 
 
Derudover skal vi have rettet klubbens økonomi op. De sidste par år har vi tæret på formue, disse 
penge skal tjenes ind i næste sæson – vi skal være bedre til at fylde alle pladser op.  
 
På nuværende tidspunkt er vi ved at fin pudse vores hold målsætninger, så trænerne får mere kon-
krete mål at undervise efter. Dette arbejde forventes afsluttet inden næste sæsonstart.  
 
Afslutning: 
 
Jeg vil gerne slutte af med at takke alle, der igennem de sidste år, har afsat tid til at hjælpe klub-
ben, enten ved enkeltstående arrangementer, med kørsel til stævner eller kurser eller som officials 
ved stævner.  

 
TAK til klubbens hovedsponsor Spar Nord for året samarbejde vi har haft. Også en tak til SPORTMA-
STER for samarbejde omkring vores nye dragt og den altid populære indkøbsdag. Tak til personalet i 
Aars Svømmehal for de mange timer samarbejde omkring bassinerne. 
 
Sidst vil jeg gerne sige mange tak til trænerne og hjælpetrænere for det seriøse stykke arbejde som 
de ligger i hallen, tak til Heini og Mogens for deres store arbejde i vores stævneudvalg. Tak til Mo-
gens, som sprang til, da vi pludselig kom til at mangle et bestyrelsesmedlem. Og sidst men ikke 
mindst en stor tak til bestyrelsen for et spændende år, hvor vi vist alle har haft nok at se til, det har 
været et fornøjeligt samarbejde. 
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Rikke Naundrup træder af bestyrelsen, ind træder Carina Kjær 

 

Bestyrelsens har konstitueret sig som følger: 

 

Formand/kontaktperson  Preben Hansen 

Næstformand/stævneansvarlig Jens Møller Nielsen 

Kasserer   Jimmy Krøier Sørensen 

Sekretær   Julie Holten Hansen 

Medlemsadministrator  Kitt Jonstrup 

Forvalter   Carina Kjær 

Menig medlem  Lone Østrup Bentzen 

 

På generalforsamling blev uddelt Aars Svømmeklubs Fighter pokal og udnævnt årets træner for 

2010.  

 
Årets svømmer 2010 er: Magnus Lerche - et lysende talent inden for svømningen.  
 
 
Årets træner 2010 Dan Nielsen – ”Boss”en i vores konkurrenceafdeling, du gør et kæmpe 
stykke arbejde også socialt. 


