Generalforsamlingen d. 27. februar 2002.
Jeg vil gerne byde jer alle sammen velkommen til Aars Svømmeklubs generalforsamling 2002.
Inden vi åbner generalforsamlingen skal vi have uddelt Aars Svømmeklubs Fighter pokal 2002.
Pokalen 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 bestyrelsen. Hvis der er flere nominerede, vil bestyrelsen udvælge den
endelige kandidat. I år, har der fra trænerne været indstillet to kandidat. Dette udmøntede sig i at bestyrelsen måtte lave hemmelig afstemning, da de nominerede blev vægtet
ligeværdige.
Om den indstillede kandidat kan der siges. Der er tale om en svømmer der har
gjort sig bemærket ved, altid at være en kæmper for herigennem at forbedre sig og altid
viser vilje for svømning. Personen uviser arrangement i undervisningen og er meget
hjælpsom, hvis der er behov herfor. Også udenfor "svømning" er der her tale om en
person, der er god og kærlig kammerat der er med til at skabe sammenhold med de andre svømmere.
Dan Møller, er indstillet til modtagelse af "ASK fighter pokal 2002".

Formandens beretning v/ Mogens F. Christensen:
Som jeg sluttede sidste års generalforsamling med at sige om fremtiden, at vi igen
måtte tilpasse os, hvis der kom flere svømmere. Det har vist sig at være tilfældet, så vi
har måtte oprettet 2 nye svømmehold. Udover medlemstilgangen, som jo kun skal opfattes som et positivt problem, så kan vi se der behov for oprettelse af et hold med
spring. Dog er det sådan, at et spring hold fordrer meget plads i bassinet, faktisk hele
den dybe ende, så som situationen er lige nu, med de haltimer vi besidder, ser det meget
svært ud.
Vi var desværre, i efteråret nød til at, måtte lukke holdet Børn og Unge Lidt for
Tunge, det skyldtes manglende børn på holdet. Aars Kommune har nu haft rettet henvendelse til os, og vi er nu klar til at starte et nyt hold op allerede fra fredag d. 1. marts.
Stigningen i medlemsfremgangen ligger primært blandt de 7-12 årige svømmere. Klubben er efterhånden ved at nå det magiske tal for hvad vi kan forsvare der er af svømmere i bassinet.
Klubben besidder p.t. en medarbejderstab på 12 trænere og 7 hjælpere til at forestå
undervisning af de i alt 24 undervisningshold.

Klubben har i den forløbne sæson været arrangør af 3 stævner. Det drejer sig om
Himmerlandsturneringen der blev afviklet d. 18. marts, og det drejer sig om Serieturneringen der blev afviklet d. 7. oktober. Herudover afviklede vi klubbens eget Juniorstævnet, der var et internt stævne for klubbens 7 – 12 årige svømmere. Det blev afholdt
for første gang i sidste sæson, og var en meget stor succes. På baggrund af det, blev det
besluttet, at afviklede endnu et. Det blev d. 2. november, og var ligeledes en succes. I
den forbindelse skal jeg lige nævne, at dette stævne har udmøntet sig i, at vi nu i samarbejde med DGI afholder et Flipperstævne søndag d. 3. marts, hvor omegnsklubberne
også er inviteret.
Herudover har vi 3 gange deltaget i Himmerlandsturneringen, DGI udtagelsesstævne, DGI' Landsmesterskab, 3 gange til Svømmeregion Vest serieturnering og
Amts-mesterskab. Vi har fået udtaget 14 svømmere til DGI Landsmesterskab i Nyborg
der bliver afholdt d. 24 - 25. marts.
Alle klubbens konkurrencesvømmere kan "bryste sig med", at de i den forløbne
sæson individuelt har forbedret deres tider.
Der har været har afholdt tidtagerkursus, hvor i alt 19 tidtagere deltog.

Svømmeskolen der afvikles i den 1. uge af børnenes sommerferie, var igen i år en
meget stor succes. Trænere havde til dette års svømmeskole valgt, at afvikles det over
temaet "sørøvere". Børnene blev den første dag, mødt af trænerne der var udklædt som
pirater, og senere blev børnene ligeledes udklædt. Skolen havde i alt 72 svømmere, og
der var desværre 13 børn, på venteliste. - men vi kan ikke have flere end 72 børn af
gangen. Yderligere i sommerferien havde vi 2 trænere i Terndrup, for her at hjælpe DGI
Nordøstjylland med afviklingen af deres svømmeskole. I efterårsferien afholdt svømmeklubben RASK i Ranum, svømmeskole. Her havde vi ligeledes 2 trænere med til afviklingen.
Under sæson afslutningen 2000 - 2001, der blev afviklet i uge 23, blev Morgensvømmernes Vandrepokal tildelt Sara Rask Andersen. Pokalen der gives til den svømmer som i sæsonen har udvist energi og entusiasme for svømningen. Aars Svømmeklub'
fighterpokal, til den svømmer der udviser størst flid på holdet Børn og Unge Lidt for
Tunge, blev givet til Casper Jensen, ved sæsonafslutningen.

Aars Svømmeklub har igennem det sidste års tid fået flere henvendelser fra forældrene, omkring parkeringsforholdene ved Aars Svømmehal. I dagligdagen er der måske
ikke de helt store problemer, men når vi kommer tirsdag og torsdag, er forholdene kaotiske, med parkering på kryds og tværs. Ligeledes må det være frustrerende for beboerne på Hans Tausensvej, med alle de biler, der holder parkeret der. Jeg sammenfattede et
brev, der blev sendt til AKSI, Aars Kommunes Samvirkende Idrætsorganisationer, for
om de kunne hjælpe os med problemet. Jeg mente det helt oplagt var en sag for dem.
Det viste sig dog ikke at være tilfældet, de bad mig selv kontakte Aars Kommune, hvilket jeg gjorde. Kommunen har her i januar måned behandlet sagen, og parkeringspladsen vil i løbet af foråret blive udvidet fra de nuværende 22 pladser til 31, hvilket jeg er
sikker på vil kunne afhjælpe problemet indtil videre.

Der har igen i den forløbne tid været fokuseret på pædofili i idrætsklubberne, både
i dagspressen og i folketinget, har emnet været debatteret. Jeg mener det er meget vigtigt, at klubberne er deres ansvar bevist og ser problemerne i øjnene. Man skal ikke
negligere det, og sige det sker ikke hos os, det er kun hos naboklubben, det kan forekomme. Sidste år fik vi lavet sig en politik på pædofiliområdet, heri har vi klart definere klubbens holdninger og de sanktioner der vil blive foretaget, hvis pædofili bliver opdaget. I år har vi fået udarbejdet politikker på alkohol-, doping- og narkotikaområderne.
Det er vigtigt at klubben har taget stilling og har en holdning til disse områder. Det er
samfundsproblemer, som vi må acceptere, der kan ramme klubben på et tidspunkt.
Samtidig kan disse politikker være værktøjer, der kan tages i anvendelse, når og hvis
der skulle opstå behov herfor.
Vi har desværre på det seneste været udsat for tyveri, fra omklædningsrummene. En meget kedelig tendens der er kommet i samfundet, hvor folk ikke kan kender forskel
på hvad der er dit og hvad der mit. Så sent som d. 6. februar, blev én herre set i dameomklædningen, i gang med at gennemrode svømmernes tøj. Desværre lykkedes det ikke
denne gang at pågribe gerningsmanden, - men vi er selvfølgelig på vagt fremover. Jeg
kan i den forbindelse nævne, at svømmehallen opfordrer til, at alle værdigenstande tages med ind i hallen, hvilket jeg kun kan bifalde.

Aars Svømmeklub deltog i Aars Handelsstandsforenings sommerarrangement lørdag d. 2. juni (pinselørdag). Vi havde i den forbindelse fået stillet et svømmebassin til
rådighed af Kvickly. Bassinet var opstillet ved indgangen til bymidten, hvor vi skulle
agere legeonkler for de børn der kom ned for at bade. Falck havde lovet at leverede
vandet, og i betragtning af, at der var optræk til et koldt og regnfuldt vejr, havde de lavet aftale med ARLA om at få leveret varmt vand. Det blev en meget stor succes, med
svømmere i varmt dampene vand og regnvejr som kontrast. Men tros det dårlige vejr
var der mange børn i vandet, hvilket jo kun var dejligt.
Fremtiden:
Af planlagte stævner klubben skal afholde i år, kan jeg nævne Himmerlandsturneringen, hvor den endelig dato ikke er fastlagt.
Aars Svømmeklub har d. 10. august 60 års jubilæum. I den forbindelse vil der ske
nogle aktiviteter Hvad der skal ske, kan jeg ikke røber her, blot kan jeg sige der vil være tale om aktiviteter for alle klubbens medlemmer. Jeg skal samtidig sige at det ikke
vil blive den 10. aug. at jubilæet vil blive fejret, men vil blive på et senere tidspunkt i
slutningen af september eller starten af oktober.
Klubbens overskud vil igen i år, udmøntes i at der ikke vil komme kontingentstigninger til næste sæson. - Dette har stået på gennem flere år nu.

Jeg vil gerne slutte af med at takke forældrene der igennem de sidste år, har afsat
tid til at hjælpe klubben. 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 altid store velvilje de udviser over for os, og takke dem for deres altid så populære indkøbsaften. Som noget nyt har vi indledt et samarbejde med Vinkælderen Aars.
Vi får et beløb pr. solgt flaske vin der bliver solgt. Dog fordrer det at køberne viser et
kort, uddelt af klubben.
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 store stykke arbejde som de ligger i hallen, og til
bestyrtelsen for det utrolige gode og frugtbare samarbejde vi har haft.
Med hensyn til bestyrelsen vil jeg gerne nævne, at det er anden mange år i træk, at
der ikke er bestyrelsesmedlemmer der ønsker at forlader bestyrelsesposten. Dette viser,
som jeg ser det, en god og homogen bestyrelse, med ansvar for sit virke.

M. F. Christensen
formand

På valg år 2002 er:
Bestyrelsen:
Næstformand Henning Svendsen
Kasserer
Liselotte Mortensen
Lene Baade
Bjarne Micheelsen
Suppleanter:
1.
2.

evt. nye medlemmer
ønsker genvalg
ønsker genvalg
ønsker genvalg
ønsker genvalg
evt. nye medlemmer

Poul Saabye
Michael Nielsen

ønsker genvalg
?

Zita Østergaard

?

Iben Pedersen

?

Henning Svendsen

ønsker genvalg

Thomas Nielsen

ønsker ikke genvalg

Revisor:
Revisorsuppleant:
DGI repræsentant:
AKSI repræsentant:

HUSK
Indbydelse til sponsorer:
Spar Nord
Vinkælderen
Indbydelse til trænere og hjælpere
Indbydelse til suppleanter
Annoncering i Aars Avis - 14 dage før generalforsamlingen
Opslag i Svømmehallen - 1 uge før generalforsamlingen
Skaffe dirigent

Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok

Dirigent:
Inden opstart på generalforsamlingen vil der blive uddelt Aars Svømmeklubs FIGHTER pokal.
1. Valg af dirigent.
Forslag: Lone Ø. Bentzen
Dirigenten påser at generalforsamlingen er lovligt varslet iht. vedtægterne.
• Annonce i Aars Avis, (14 dage før generalforsamlingen), - var i avisen der udkom og onsdag d. 13. februar.
• Opslag i Aars Svømmehal, (1 uge før generalforsamlingen), - blev opsat lørdag d.
xx. februar.
2. Formandens beretning (Mogens Christensen)
3. Udvalgs beretning:
AKSI ved Thomas Nielsen
DGI ved Henning Svendsen
4. Forelæggelse af regnskab (Liselotte Mortensen)
5. Godkendelse af punkterne 2, 3, og 4
6. Behandling af indkomne forslag.
- Der er ikke rettidigt kommet forslag til optagelse på generalforsamlingen
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsen:
på valg
Næstformand Henning Svendsen
Kasserer
Liselotte Mortensen
Lene Baade
Bjarne Micheelsen
8. Valg af bestyrelsessuppleanter:
Suppleanter:
på valg
1.
Poul Saabye
2.
Michael Nielsen
9. Valg af revisor
Revisor:

på valg
Zita Østergaard

10.Valg af revisor suppleant
Revisor suppleant: på valg
Iben Pedersen

evt. nye medlemmer
ønsker genvalg
ønsker genvalg
ønsker genvalg
ønsker genvalg
evt. nye medlemmer
ønsker genvalg
ønsker genvalg
evt. nye medlemmer
ønsker genvalg
evt. nye medlemmer
ønsker genvalg

11.Valg af udvalgsrepræsentanter
DGI repræsentant: på valg
Henning Svendsen
AKSI repræsentant: på valg
Thomas Nielsen
12.Evt.

evt. nye medlemmer
ønsker genvalg
evt. nye medlemmer
ønsker ikke genvalg

