
 
 
 
 
Aars Svømmeklubs generalforsamlingen d. 17. februar 1999. 
 
På generalforsamlingen blev Aars Svømmeklubs Fighter pokal uddelt 1998 til Mette Larsen.  
Den tildeles en svømmer som igennem det sidste år har udvist vilje, arrangement og ånd for 
svømningen. 
Om Mette Larsen blev der sagt: 
Mette, du tildeles i år Aars Svømmeklubs FIGHTER POKAL, på grund af din store seriøsitet 
omkring svømning. Nogle har det "dårligt" når de skal dyrke deres fritidsinteresse, men med dig er 
det anderledes - du har det dårligt, hvis du bliver forhindret i at komme til svømning. En udtalelse 
fra din side skulle være "Jeg glæder mig til ferien er slut" - ikke fordi du skulle starte op i skolen 
igen, men fordi du skulle starte op på svømning igen. 
Du møder trofast op til træning og yder her en ihærdig indsats. Ikke kun til træning er du en ihærdig 
fighter, men dette gælder også til stævner hvor man altid kan regne med din deltagelse. 
 
Og i den forbindelse vil jeg nævne, at Mette Larsen også ved sæsonafslutningen 1997 - 98 blev 
tildelt MORGENSVØMMERNES vandrepokal for godt kammeratskab. 
 
Formandens beretning: 
 
Det er endnu engang lykkedes for Aars Svømmeklub's konkurrencehold, at cementere klubbens 
målsætning ved, at forblive i serie 1. Klubbens placering i serien inden afholdelse af det sidste 
stævne, er på en flot 2 plads. Senest var stævnet i Støvring, hvor klubben delte 1. pladsen sammen 
med NORD, som klart fører serien.   
Til Landsmesterskabet i Nyborg der afholdes d. 13 - 14 marts har klubben i alt 13 svømmere der har 
kvalificeret sig.  
 
Klubben har generelt lidt færre svømmere i år end sidste år, men trods dette har der igen, ved starten 
af sæsonen, været venteliste til enkelte svømmehold. Vi har ikke i år, som vi gjorde sidste år lavet et 
"ventelistehold". Dette skyldes bl.a., at alders spredningen blandt svømmerne var for stor. 
På svømmeundervisnings siden generelt går det fortræffeligt, vi har en stabil stab af trænere og 
hjælpetrænere, som indgår i et homogent samarbejde om uddannelsen af klubbens medlemmer. 
 
Aars Svømmeklub, har stadig et godt samarbejde med Aars Kommune omkring "Børn i bevægelse". 
Et samarbejde der nu har stået på siden 1995. Det drejer sig primært om målgruppen "Børn og unge 
- lidt for tunge". Her går vi ind og tilbyder de unge mennesker, at de fredag eftermiddag kan komme 
i svømmehallen og få sig rørt i vandet, under kyndig vejledning af Rita Køster.  
  
Som noget nyt i år blev der ved sæsonstart, uddelt en kalender til hver enkelt svømmer. Kalenderen 
der er tænkt som et middel til information af de aktiviteter som klubben har, fortæller herudover 
hvornår det enkelte hold holder ferie osv. Til kalender kan jeg oplyse, at vi har kun modtaget 
positivt respons, så den vil igen blive fremstillet til den næste sæson. 
 
Det lille varmtvandsbassin var desværre i stykker, i en kortere periode, i efteråret. Dette resulterede 
i, at vi  2 gange måtte aflyse BABYSVØMNING og hold 1a, der er svømmere fra 2 - 4 år. Men 
inden bassinet gik helt i stykker var vi inde i en periode hvor der var, og der stadigvæk er 
begrænsninger på, hvor mange der må være i bassinet ad gangen. Jeg kan i den forbindelse kun 
anmode Aars kommune om at få dette forhold bragt i orden snarest.  



Side 1 

Problemet med bassinet skyldes for dårlig rensning af vandet (kimtallet er for højt). Da det er meget 
vigtigt at vandet renses optimalt, således at vi minimerer sandsynligheden for smittesygdomme 
o.s.v., besluttede vi, at der ved BABYSVØMNING kun måtte komme én voksen pr. barn med i 
vandet. Samt at antallet af personer i vandet kun måtte være 20. Denne beslutning skabte stor 
forvirring, frustration og ventetid på at kunne komme i vandet, men da træner og hjælpetræner 
forklarede forældrene den rette sammenhæng var de forstående overfor klubbens beslutning. Men 
jeg skal i den forbindelse kraftigt pointere, at der på intet tidspunkt har været fare for smitte. Der 
bliver løbende taget prøver af vandkvaliteten, og er kimtallet for højt, ja da vil bassinet blive lukket.  
I den periode hvor bassinet var lukket, måtte vore små 4 - 7 årige svømmere være i det store bassin 
sammen med de øvrige svømmehold. Dette krævede en stor indsats fra trænere og hjælpetrænere 
side, at de skulle omstille sig til, at alle skulle være i det store bassin med alle børnene, men det 
lykkedes - tak for det.  
 
Aars kommune, Skole- og kulturforvaltning bad i 1998 om, at måtte se klubbens regnskab for 1997 
incl. bilag og medlemsregistrering. Regnskabet kom tilbage uden påtegning, alt var i orden. 
Fremover må det påregnes, at der stilles større krav, og dokumentation for de tilskud der bliver 
givet via folkeoplysningsloven. Ting som jeg personligt kun kan billige, men som klart kræver mere 
af klubbens bestyrelse, specielt kasserer og revisor. Revisoren skal nu bl.a. påse, at det kommunale 
tilskud fremgår de relevante steder i regnskabet. Vi er blevet gjort bekendt med, at fremover vil 
indkaldelseshyppigheden af foreningsregnskaberne stige. 
Aars Svømmeklub deltog i efteråret i flere møder samt et weekend arrangement på Livø, afholdt af 
DGI omkring emnet, "Ung i foreningslivet". Hovedformålet var, at unge i 10 kl. på 
Østermarkskolen i Aars havde mulighed for, at komme ud i foreningerne i Aars kommune, og 
deltage i foreningslivet, enten som træner eller som lederaspirant. 
Fra vores side blev der lagt store resurser i dette projekt, specielt da vi havde positive resultater fra 
et lignende arrangement med Skørbæk / Ejdrup friskole. Men det lykkedes os ikke i denne omgang 
at gøre de unge mennesker på Østermarkskolen interesserede i svømmeklubben og dens mange 
aktiviteter.  
Skulle DGI på et senere tidspunkt vende tilbage med et lignende arrangement, ja så står Aars 
Svømmeklub parat igen. Jeg mener det er vigtigt, at de unge mennesker får et indblik i 
foreningslivet. Det er jo trods alt dem der på et senere tidspunkt kommer til at afløse os ude i 
klubberne. 
    
Klubbens konkurrence hold var ved sæsonens start på en "oplevelsestur". Det skal her nævnes at det 
havde ikke noget med svømning at gøre men, det var en tur der virkelig krævede noget af den 
enkelte. Det krævede mod, samarbejdsevne, overblik, koncentration og lederevne. Alle sammen 
ting som de i dagligdagen kan gøre brug af. Især må vi nok konstatere, at der blev flyttet nogle 
grænser hos den enkelte. Oplevelsesturen kan vi se helt klart har udbygget samarbejdet blandt 
svømmerne, men så sandelig også blandt de der har deres virke som trænere og hjælpetrænere. 
 
Der blev ved juleafslutningen omdelt en invitation til at "Give Aars Svømmeklub en hånd". 
Formålet med dette tiltag var at få fat i forældre som vil være interesseret i at hjælpe klubben og 
dermed aflaste bestyrelsen, ved eksterne og interne stævner, og ved Kimbrerfesten. Især nok det 
sidste har til tider været lidt svært, at få hjælp til, det er jo som oftest Tordenskjolds soldater man 
ser. Vi har jo som andre klubber, der fungerer i vinterhalvåret lidt svært ved at råbe forældrene op 
om sommeren, men nu håber vi med dette tiltag, at have fået fat i nogle gode og aktive hjælpere. 
 
Klubben er i gang med en større uddannelse af kommende trænere, en uddannelse der ikke lader sig 
gøre med blot et enkelt kursus. Arbejdet gøres for, at kunne imødegå situationer hvor klubben står 
uden kvalificerede trænere, en situation der på godt jysk må betegnes som værende "træls". Vi tager 
primært de kommende trænere fra klubbens egne rækker, dvs. fra eliteholdene, og blandt de som 
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har virket som hjælpetrænere. De unge mennesker er meget interesseret i disse kurser, og vi må jo 
samtidig sige, at det er en måde hvorpå klubben kan honorere den frivillige indsats der bliver ydet, 
og på den måde "betale" for den store præstation de bidrager med.  
 
Tilsvarende er klubben i gang med en større uddannelse af officials, det være sig tidtagere, bane- 
vende- og måldommere, samt ledende tidtagere. Og vi håber også på, at vi indenfor nær fremtid at 
have yderligere en overdommer, til aflastning af Michael Nielsen. Michael der bliver trukket store 
veksler på for tiden, grundet den store mangel der er på disse overdommere.  
 
Der vil som de foregående år blive arrangeret en tur til Rønbjerg Ferie Center, for de 7 - 12 årige 
svømmere. Et arrangement som alle ser frem til med glæde, idet her er der ingen træner der "svinger 
pisken", alle hygger sig sammen i vandet i den tid vi er der. Turen er planlagt til afholdelse på 
svømmedagen i uge 11. 
Der vil d.18. april blive afholdt et sponsor stævne, et stævne hvor enkelte af svømmerne har sat sig 
det mål, at svømme 10.000 meter eller mere.  
 
Klubben vil i den kommende sæson prøve at lokke det voksne publikum til svømning. Vi vil satse 
på en kombination at voksen svømmeundervisning, kombineret med vandgymnastik.  
Fortiden bliver det afprøvet med godt resultat, på familie svømmeholdet. Her kan de voksne lære at 
svømme, og de som er "motionister" kan få deres stil rettet til. Herudover er der mulighed for 
deltagelse i vandgymnastik og evt. vandlege. Alting der vil gør svømning mere interessant. 
 
Alt i alt kan jeg se tilbage på et år, hvor det sportslige aktivitetsniveau i Aars Svømmeklub har 
været ret højt. Vi har aktiviteter der strækker sig fra babysvømning, hvor udøverne er fra 6 uger og 
op til vandgymnastik, hvor den ældste aktive snart fylder 78 år.  
 
Herudover kan jeg med glæde berette, at klubbens regnskab igen i år har givet overskud. 
 
Jeg vil gerne slutte af med at takke de forældre som har hjulpet klubben gennem det sidste år, uden 
deres hjælp ville det ikke være nemt at få tingene til at hænge sammen. Jeg vil også gerne takke 
klubbens hovedsponsor Aars Bank, 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 indkøbsaften. Jeg vil også gerne her benytte lejligheden til at takke Aars 
Svømmehal for den god ånd der mellem os. Vi har kun 2 ønske over for hallen eller måske snarere 
Aars Kommune og det er, at brusefaciliteterne bliver forbedret, samt at det lille bassin kommer op 
på fuld kapacitet således, at vi fremover har mulighed for at kunne udnytte dette optimalt.  
Til sidst vil jeg gerne sige tak til trænerne for det store stykke arbejde som de ligger i hallen, og til 
bestyrtelsen for det gode samarbejde vi har haft. Jeg vil specielt gerne takke Michael Nielsen, der jo 
desværre har valgt, at takke nej til genopstilling til bestyrelsen. 
 
 
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følger: 
 
Aars Svømmeklub's bestyrelses:    
 Formand Mogens F. Christensen  ønsker genvalg genvalgt 
 Næstformand Poul Saabye ønsker genvalg genvalgt 
 Sekretær Lene Pedersen ønsker genvalg genvalgt 
 Kasserer Liselotte Mortensen ikke på valg  
 Forvalter Pia Ottesen ikke på valg  
 Kontaktperson Henning Svendsen ikke på valg 
 Menigt medlem Michael Nielsen ønsker ikke genvalg Hanne Årup, nyt medlem 


