Generalforsamlingen d. 27. februar 2003.

Jeg vil gerne byde jer alle sammen velkommen til Aars Svømmeklubs generalforsamling 2003.
Planen for i aften:
19.00 Uddeling af Pokaler og fotografering til pressen.
19.30 Generalforsamlingen starter
20.30 Kaffe
20.45 Carsten Oldengaard, konsulent i DGI Himmerland og klubbens konkurrence træner stiller spørgsmål.
21.30 Afslutning
Inden vi åbner generalforsamlingen skal vi have uddelt 2 pokaler. Det drejer sig om
Aars Svømmeklubs Fighter pokal 2003 og en nyindstiftet pokal for "Årets træner".
Årets fighter pokal tildeles den 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.
Stine Sørensen, er indstillet til modtagelse af "ASK fighter pokal 2003".
Om den indstillede kandidat kan der siges:
Valget faldt forholdsvis let i år, da Stine er en af de svømmere som, har taget stilling til, at svømning er vigtig. Fra at være lidt ustabil omkring sin træning er hun gået
til at lægge kræfter og energi i træningen. Hun møder pligtopfyldende op og arbejder
med sagerne. Man kan roligt sige, at hun kæmper med sig selv for at leve op til de forventninger kammeraterne og hun selv stiller.
Især er hendes teknik forbedret markant. Med sit rare og smilende væsen er hun en
gevinst for holdet og sammenholdet.

Carsten Oldengaard er indstillet til modtagelse af Årets trænerpokal 2002 -2003.
Om Carsten kan der siges, han er en træner der skiller sig markant, positivt ud. Når
der trænes foregår det ikke bare på det fysiske men også på det psykiske og mentale
plan. Han formår at bibringer svømmerne og dermed klubben nogle positive oplevelser,

både i undervisningen, men sandelig også rent socialt. Carsten han er i stand til, at inddrage og delagtiggøre svømmerne i undervisningen, og samtidig er det lykkedes, at samle og skabe stor interesse for svømning på konkurrenceholdet.

Formandens beretning v/ Mogens F. Christensen:

For Aars Svømmeklub har den forløbne sæson været meget begivenhedsrig. Det
startede i foråret med, at Kristine K. Svendsen, var nomineret til DGI pris for unge idrætsledere. En pris der blev uddelt ved DGI's årsmøde d. 14. marts. Desværre, må vi sige "vandt hun ikke". - Ved Forbrugermessen d. 13 -14. april i Aars Messecenter 2002,
modtog klubben en meget smuk gave, idet Tom Kristensen, 2M Rammer, havde allieret
sig med multikunstneren Per Pallesen om, at male et maleri til bortaktionering. Beløbet
ved salget skulle tilfalde en idrætsklub i Aars og på baggrund af Per Pallesen tidligere tilknytning til Aars Svømmeklub, blev vi valgt. Billedet indbragte 21.000 kr. solgt til Spar
Nord Bank. Ved samme Forbrugermesse deltog jeg, sammen med andre idrætsformænd
i blomsterbinding, for mit vedkommende med et noget falleret resultat - Lone Ø. Bentzen blev d. 7. maj tildelt årets lederpris af AKSI. - Og ved sæsonafslutningen blev Søren
Holten Hansen tildelt Morgensvømmernes vandrepokal.
Den største begivenhed vi havde, var klubbens 60 års jubilæum, der blev afviklet
lørdag d. 28. september. Vi havde valgt, at jubilæet skulle komme så mange af klubbens
medlemmer til gode som muligt. Derfor havde vi inddelt de unge svømmere i hold, der
gennem dagen blev underholdt af 2 spasmagere. Efter vandturen var der kagemand og
sodavand til alle. Når svømmerne forlod omklædningen f k de udleveret en T-shirt og en
is. For de der ikke kunne være til stede på arrangementsdagen blev der uddelt T-shirts
den førstkommende svømmedag. I forbindelse med jubilæet fik vi mange smukke gaver,
blandt andet fik vi overrakt Per Pallesens maleri af Spar Nord Bank, direktør Bent Schade. Vi fik også 2 pokaler, hvoraf den ene er skænket af Aars Svømmehal. Den anden, der
er skænket af Susanne og Poul A. Hinrichsen, skal indgraveres med de formænd der har
været i Aars Svømmeklub gennem de 60 år. Det er noget af et arbejde, at finde disse
formænd. Der er nedsat en arbejdsgruppe med Lone Østrup i spidsen hvis formål er, at
lave en artikel til Lokal Historisk Museum, omkring Aars Svømmeklub i 60 år. I den forbindelse vil de finde navnene på de gamle formænd.
På trods af store udgifter i forbindelse med afholdelse af jubilæet, er det lykkedes
os, at komme ud af denne sæson med et beskedent overskud, nemlig små 500 kr.

Vi har i den forløbne sæson været arrangør af i alt 3 svømmestævner. Det drejer sig
om Flipperstævnet der blev afviklet søndag d. 3. marts, hvor deltagerne er unge svømmere fra 7 til 12 år. Stævnet afvikles sammen med omegnsklubberne og d. 23. marts vil et
lignende blive afviklet i Farsø. Vi har afholdt Serieturneringen d. 10. november og Himmerlandsturneringen d. 2. feb. Herudover havde vi 3 dages svømmeskole i juni måned.
Svømmeskolen kan vi konstatere er et scoop, idet der er stor venteliste for at komme på
holdet. Sidste gang var vejrguderne dog ikke helt med os, det var koldt og ruskende, men
børnene tog det nu ganske pænt. Trænerne havde valgt, at lave skolen over temaet "tidsrej se", startende med den nordiske mytologi, herefter indianere og cowboy og sluttende
med rummænd.
Som noget nyt oprettede vi et specielt kursus for voksne vandskrække. Dette kursus
kan vi se, at der er stort behov for og vil blive gentaget i maj og juni måned. Ligeledes
oprettede vi 2 springhold for unge mennesker der havde interesse i udspring. Disse hold
var ligeledes en succes, der vil blive forsøgt gentaget. Fra årsskiftet har vi fået oprettet et
hold for voksne der skal havde indøvet/forbedret crawlsvømning, og vi har indledt et
samarbejde med Skørbæk-Ejdrup Friskole om svømmeundervisning.
Klubbens konkurrencehold har i den forløbne sæson deltaget i 14 stævner/turneringer, hvoraf flere er weekendarrangementer. De har hjemtaget 55 guld-, 50 sølv- og 43
bronzemedaljer (i alt 148 medaljer). Hvilket jeg syntes er meget flot -tillykke med det.
Udover de mange medaljer har svømmerne også individuelt forbedret deres tider og 14 er
udtaget til DGI landsmesterskab 29 - 30. marts i Nyborg. Jeg må notere mig, at vi for tiden har et virkeligt godt konkurrencehold.
Udover diverse stævner, har klubben afholdt Livgivende Førstehjælpskursus for
trænerne, Seminar for babyinstruktører samt 2 officials kursus.
Der er fortiden en trænerstab på i alt 13 trænere og 8 hjælpere, der forestå undervisning af 25 hold med i alt 398 medlemmer mod 375 sidste år. Medlemstilgangen svarer
til en stigning på 6 %, ganske flot må jeg sige.
Vi prøver at fokusere på "træneren i centrum". Sidste år gennemførte vi, som noget
nyt individuelt medarbejder/trænersamtale. En samtale hvor vi i alt fortrolighed kunne tale
sammen om de ønsker og forventninger de enkelte trænere og vi, havde til hinan-

den. Med det positive resultat vi fik, mener jeg det er noget der skal gentages. Dette for,
at få en "arbejdsplads" der for den enkelte og for klubben, virker optimal. Vi har i den forløbne sæson haft trænere og officials på kurser svarende til en pris på 25.000 kr., hvilket
jeg vurderede er et betydeligt beløb. Men et beløb som vi gladelig betaler, idet vi herigennem får nogle velkvalificerede trænere.
AKSI - Aars Kommunes Samvirkende Idrætsorganisationer er mere eller mindre
lagt i mølposen. I efteråret var der sendt spørgeskemaer ud til de idrætsklubber der var
tilmeldt AKSI, og ud fra dette kunne man konstatere, at der ikke længere er den store interesse for AKSI som paraplyorganisationen, dog vil den stadigvæk fungere ved uddeling
af pokaler til Aars Kommunens træner og lederpriser samt idrætspræstationer.
Svømmehallen fik sidste forår udvidet parkeringsfaciliteterne, hvilket vi må konstatere har hjulpet på nogle af de kaotiske parkeringsproblemer der var, specielt tirsdag
og torsdag. Nu ser vi med spænding frem til en mulig renovering af omklædningsrummene.

Jeg vil gerne slutte af med at takke forældrene der igennem de sidste år, har afsat tid
til at hjælpe klubben, ved interne og eksterne stævner. 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. Samtidig vil jeg takke Metax for deres
bidrag til klubben i forbindelse med køb af benzin. Vinkælderen for beløbet vi modtager
pr. flaske vin der bliver solgt. Dog fordrer det at køberne viser et kort, der bliver uddelt
via klubben. Jeg vil gerne takke Sonja "Grillhytten" for hendes sponsorat til 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 seriøse stykke arbejde som de ligger i hallen, og til bestyrtelsen for det utrolige gode og frugtbare samarbejde vi har haft.

2 af klubbens bestyrelsesmedlemmer har desværre meddelt, at de ikke længere kan
afse tid til arbejdet i klubben. Det drejer sig om Lene Kjærsgaard der på grund af arbejde
og skolegang, ikke kan afse fornøden tid til bestyrelsesarbejdet og det drejer sig om
Bjarne Micheelsen, der af private årsager, har valgt at stoppe midt i valgperioden. Vi er
selvfølgelige kede af når bestyrelsesmedlemmer forlader klubben, på den anden side må
vi også se i øjnende, at der vil ske udskiftninger. Jeg vil gerne takke jer for jeres tid og
det store arbejde i har ydet klubben. Lene har siddet i bestyrelsen siden 1997 og Bjarne
siden 2000.

Dirigent:
Kl.
19.00 Uddeling af pokaler
19.30 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
onsdag d. 12. februar.
• Opslag i Aars Svømmehal, (1 uge før generalforsamlingen), - blev opsat onsdag d.
12. februar.
2. Formandens beretning:
Mogens Christensen
3. Udvalgs beretning (DGI):

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
Formand
Mogens F. Christensen
Forvalter
Hanne Aarup
Sekretær
Lene K. Pedersen
Kontaktp.
Bjarne Micheelsen

evt. nye medlemmer
ønsker genvalg
ønsker genvalg
ønsker ikke genvalg
afgå før tiden

8. Valg af bestyrelsessuppleanter:
Suppleanter:
på valg
1.
Thomas Nielsen
2.
Poul Saaby
9. Valg af revisor
Revisor:
på valg
Zita Østergaard
10. Valg af revisor suppleant
Revisor suppleant: på valg
Iben Pedersen
11 Valg af udvalgsrepræsentanter
DGI repræsentant: på valg
Henning Svendsen
20.30 12. Evt. Kaffe
20.45 Carsten Oldengård, DGI får ordet
21.30 Tak for i aften

Julie Holten Hansen
Thomas Nielsen (suppleant,
indtræder i stedet for Bjarne - vælges for 1 år)
evt. nye medlemmer
Heini Gudmundsson
Lene Kjærsgaard

evt. nye medlemmer
ønsker genvalg

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

På valg år 2003 er:
Bestyrelsen:
Formand Mogens Christensen
Forvalter Hanne Aarup
Sekretær Lene K. Pedersen
Bjarne Micheelsen

Suppleanter:
1.
2.

evt. nye medlemmer
ønsker genvalg
ønsker genvalg
ønsker ej genvalg
afgår før tiden

Julie Holten Hansen
Thomas Nielsen (supple
ant indtræder i stedet for
Bjarne, vælges for 1 år)

Thomas Nielsen

evt. nye medlemmer
Heini Gudmundsson

Poul Saabye

Lene Kjærsgaard

Zita Østergaard

ønsker genvalg

Iben Pedersen

ønsker genvalg

Henning Svendsen

ønsker genvalg

Revisor:
Revisorsuppleant:

DGI repræsentant:

HUSK
Indbydelse til sponsorer:
Spar Nord
Vinkælderen
Grillhytten
Indbydelse
til trænere og hjælpere
Sporten
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

