Aars Svømmeklub generalforsamling 2013
Generalforsamling d. 11. februar 2013.
Jeg vil gerne byde jer alle sammen velkommen til Aars Svømmeklubs generalforsamling 2013.
Der skrives følgende om dette års kandidater.

Aars Svømmeklubs Trænerpokal 2012
Pokalen gives som en tilskyndelse til en træner der gennem sit virke og engagement har formået at
give klubben et løft.
I disse år snakkes og skrives der meget om mangel på hænder i det frivillige foreningsarbejde.
I Aars Svømmeklub er vi så heldige, at vi har en stor stab af frivillige, og det er yderst sjældent, at
vi virkelig mangler trænere eller hjælpere til øvrige arrangementer. Alle vores trænere er hver uge
med til at udbrede svømmeglæden hos vores mange medlemmer, og vi er
meget stolte af Jeres engagement i Jeres svømmearbejder, I er dygtige og stabile. Derfor vil vi starte med at bede alle tilstedeværende give vores trænere en hånd for deres daglige indsats i svømmehallen. TAK!
Nikolaj Rasmussen tildeles klubbens trænerpokal 2012.
Nikolaj er en af de trænere, som til hverdag ikke gør et større væsen af sig i Aars Svømmeklub, for
han passer sit arbejde stille, roligt og meget stabilt. I Nikolaj har vi fundet en engageret og fantastisk legeonkel, som har plads og rum til alle børn. Han er rolig og omsorgsfuld og forstår at skabe
sin helt egen kontakt til hvert enkelt barn.
Alle børn på Nikolajs hold får en fantastisk modtagelse, så de føler sig velkomne. Nikolaj er mand for
helt i bogstavelig forstand at gå ned i børnehøjde, når han underviser, derfor er han specielt god til
vores mindste medlemmer.
Nikolaj skaber en varieret og faglig god undervisning, og han forklarer alle øvelser på en måde, så
børnene hurtigt forstår, hvad de skal.
Sidste men ikke mindst er Nikolaj med sit rolige facon fantastisk til at arbejde sammen med de andre trænere og hjælpetrænere, og han tør give sine hjælpetrænere ansvar, så de får forståelse på
den opgave, de selv arbejder hen imod.
Vi er super glade for din indsats Nikolaj – keep up the good work!

-1-

Aars Svømmeklub generalforsamling 2013
Formandens beretning v/Preben Hansen
Året 2012 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 2012.
Som vi alle ved er Aars svømmeklub en meget stor klub, vi havde ved årets udgang således 518 aktive medlemmer mod 455 sidst år, men set over hele året havde vi 694 aktive medlemmer heraf var
523 under 16 år, det er det største antal nogen sinde. fremgangen skyldes bla. at der er oprettet
flere nye hold, da vi har fået lidt mere haltid. Igen i år er vores konkurrence afdeling meget stor, der
er mere end 60 medlemmer, men Aars svømmeklub er meget andet end en konkurrence afdelingen,
således tilbyder vi babysvømning, vi har mange børnehold, vand gymnastik, vandpolo, motionssvømning, svømning for nogle der lider af vandskræk og ældresvømning. Som noget nyt kan nævnes crawl for voksne, holdet tæller 32 medlemmer og er kun annonceret internt via vores hjemmeside, så det må siges at være en stor succes. Alt det her understreger bare behovet for endnu mere
haltid både til børne, unge og specielt voksne, da trenden er at flere og flere voksne gerne vil dyrke
motion og det vil vi også gerne kunne tilbyde, så havde vi mere tid i svømmehallen har vi også ideerne til nye typer af hold, vi tror på en fremtid hvor Aars svømmeklub tæller over 1000 medlemmer.
Alt i i alt har over 30 hold.
Når vi har over 30 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.
Vi har i årets løb deltaget i mange stævner, vi har bla. deltaget i 5 weekendstævner. Det har resulteret i mange personlige rekorder, nogle har endda svømmet rigtig hurtigt, således har Martin Holten Hansen, Benjamin Beirholm Larsen, Magnus Lerche, Emma Kjær og Charlotte Jensen sat individuelle klubrekorder. Mens flere klubrekorder er blevet slået i holdkapper, flere af disse klubrekorder
var mere end 25 år gamle. Martin og Benjamin deltog også ved det jysk- fysnke langbane mesterskab. Vi fik 2 pokaler med hjem fra himmerlands turneringen. I serie turneringen lykkes det alle tre
hold at få medaljer med hjem, serie 1 fik en 3. plads, serie 2 fik en 2. plads og sørme om ikke serie
3 gik hen og vandt.
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, der er 75 poster der skal bemandes og
det lykkes også igen i år for Jens at få kabalen til at gå op.
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Det store arbejde der bliver gjort i Aars svømmeklub bliver også bemærket uden for klubben, det fik
vi beviset for til årets kimberfest, hvor det var med stor stolthed at Lone Bentzen blev udnævnt til
årets Kimber, når man kender Lones arrangement i klubben, er det med stor glæde at hun nu kan
smykke sig med denne titel, for hvis nogen har fortjent det så er det Lone.
2012 blev også året hvor vi for første gang i mange år tog på træningslejr. 40 konkurrence- og talentsvømmere var 4 dage i vinterferien på en succesfuld træningslejr i Løkken. Der blev trænet og
hygget til den store guldmedalje. Turen var så stor en succes, så den vil blive gentaget.
Til konkurrenceafdelingens sommerafslutning blev Morgensvømmernes vandrepokal igen i år uddelt
og den tilfaldt Emilie Sondrup Andersen. 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 Emilie virkede naturligt.
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.
En stor tak til alle konkurrence holdene, hvor samarbejdet ikke er set bedre, hvor er i gode til at
hjælpe hinanden. Det er dejligt at se så mange unge mennesker arbejde så hårdt for en sag.
Også en tak til trænerne i konkurrence afdelingen for uden jer er alle de flotte resultater ikke muligt.
Tak til cheftræner Dan Nielsen for det store arrangement i du ligger i klubben, dit arrangement er
vist mere end man kan forvente.
Så vil jeg sige tak til Forsikringsselskabet Himmerland, som har valgt at prøve kræfter med Aars
svømmeklub, de er blevet vores ny hovedsponsor. Vi ser frem til et forhåbentligt frugtbart samarbejde. 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. En særlig tak skal lyde til Mogens Christensen, som desværre har valgt at trække
sig tilbage, efter rigtig mange år, fra arbejdet ved vores stævner, men mon ikke han stadig findes et
sted i kulissen hvis der skulle blive brug for hans ekspertise. 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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