Formandens beretning v/Preben Hansen
Året 2011 blev et travlt år, med mange nye tiltag, som har involveret mange mennesker.
Jeg vil i det følgende komme ind på blot nogle af de mange ting der er sket i 2011.
Som vi alle ved er Aars svømmeklub en meget stor klub, vi har p.t. 455 aktive medlemmer mod 432
medlemmer 1 feb. 2011. fremgangen skyldes bla. at der er oprettet 2 nye børnehold. Der er ligeledes lavet et hold vi kalder ”minitalent” således at konkurrence afdelingen tæller over 60 medlemmer, den største konkurrence afdeling vi nogen sinde har haft. Men Aars svømmeklub er meget andet end en konkurrence afdeling således tilbyder vi babysvømning, vi har mange børnehold, vand
gymnastik, vandpolo, motionssvømning, svømning for nogle der lider af vandskræk og ældresvømning, og havde vi mere tid i svømmehallen har vi også ideerne til nye typer af hold, men her er vi
desværre begrænset af for lidt haltid. Alt i alt har vi 27 hold.
Når vi har 27 hold betyder det også at vi skal bruge mange instruktører, dette har i årets løb ikke
været et problem så en stor tak skal lyde til alle trænerne som aldrig siger nej til den udfordring det
er at undervise og til at bruge alle de timer i svømmehallen.
Året 2011 blev også året hvor vi har fået fuld implementeret vores hjemmeside. Således er det slut
med alle de sedler til svømmerne omkring stævner, afslutninger m.m. Alle informationer kommer ud
på vores hjemmeside, så i årets løb er der rigtig mange besøgende på siden. Det har dog krævet
noget til vending at vende så mange mennesker til noget nyt, men det er lykkes og virker nu rigtig
godt.
Vi har i årets løb deltaget i mange stævner. Det har resulteret i mange personlige rekorder, nogle
har endda svømmet rigtig hurtigt, således er der i 2011 blevet slået nogle klubrekorder som er mere
end 25 år gamle. De mange flotte resultater har også resulteret i meget omtale i de lokale aviser.
Når vi selv arrangerer stævner eller er ude til stævner skal vi altid stille med officials, for mange
klubber er det et problem at finde officials nok, men ikke for Aars svømmeklub, vi har rigtig mange
som har taget modul 1 og 2, og som efterfølgende gerne vil hjælpe med til stævnerne, så en stor tak
til alle de frivillige officials som har brugt en søndag eller en hel weekend
på at hjælpe klubben.
I det hele taget skal der rigtig mange frivillige hænder til at få så stor en klub til at fungerer, f.eks.
skal vi bruge mange frivillige i forbindelse med kimberfesten og når der skal serveres til Spar Nords
generalforsamling, og når vi spørger folk får vi næsten aldrig et nej, og mange tak for det. Men vi
har også i 2011 prøvet som noget nyt, nemlig at hjælpe messecenteret med servering til et stort arrangement, vi var 12 frivillige og det gav godt i klubkassen.
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Vi havde også et stort sponsorstævne i 2011, hvor vi prøvede at gøre det publikums venligt. Det resulterede i en fyldt svømmehal hele eftermiddagen, hvilket var med til at gøre dagen til en fantastisk
oplevelse for alle. Svømmerne skulle svømme så langt de kunne på 12 min. Og der blev virkeligt
slidt i det, og resultatet udeblev da heller ikke, vi fik svømmet ca. 95.000 kr. ind, hvilket er det meste der nogen sinde er blevet svømmet ind i Aars svømmeklub. Beløbet vidner da også om en utrolig
stor opbakning fra byens virksomheder, forretninger samt private sponsorer. En stor tak til alle
sponsorer. Hovedparten af det indsvømmede beløb vil blive brugt på en træningslejr i vinterferien i
år.
Til konkurrenceafdelingens sommerafslutning blev Morgensvømmernes vandrepokal igen i år uddelt
og den tilfaldt Amalie Krøjer Sørensen. Pokalen er indstiftet af morgensvømmerne til en svømmer
som i sæsonen har udvist energi og entusiasme for svømning, uden hensyntagen til opnåede resultater, så valget af Amalie virkede naturligt.
I efterårsferien fik vi nye brusere i omklædningsrummene, det var bestemt også tiltrængt. Det er jo
dejligt at vi nu ikke mere skal vente på den bruser der var varmt vand i. Vi har fået mange rekvisitter i årets løb i bestræbelserne på at gøre os til bedre svømmere. Sportsmaster i Aars og PH
Spaanteknik A/S har i fællesskab givet hele konkurrenceafdelingen nye flotte svømmetasker.
Afslutning:
Jeg vil gerne slutte af med at takke alle, der igennem de sidste år, har afsat tid til at hjælpe klubben, enten ved enkeltstående arrangementer, med kørsel til stævner eller kurser eller som officials
ved stævner.
TAK til klubbens hovedsponsor Spar Nord for det samarbejde vi har haft. Også en tak til SPORTMASTER for 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. 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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