


 

Generalforsamling AAIF Svømning 11. februar 2019 

 

Året der er gået i AAIF Svømning – formandens beretning: 

 

Indledning: 

Endnu et spændende år er gået i svømmeklubben og traditionen tro vil jeg i min 

beretning forsøge at give et lille i overblik over hvad der er sket i klubben af stor og småt. 

Klubbens medlemstal er status quo. Der er altid lidt framelding og tilmelding her efter 

jul, hvor 2. rate af betaling skal ske, men vi vurderer at det er sammenlignelig med 

tidligere år. 

 

Bestyrelse/organisation: 

På sidste generalforsamling blev knap halvdelen af medlemmerne i bestyrelsen udskiftet. 

En ny bestyrelse med stort engagement og store ambitioner blev valgt. Fokus det sidste 

år har været på at konstituere bestyrelsen, finde os til rette i de nye roller samt ”drifte” 

klubben med de mange gode initiativer, som den tidligere bestyrelse havde etableret. 

Karina blev valgt som suppleant og har deltaget i bestyrelsesarbejdet hele året – super 

dejligt, tak Karina, specielt da Maiken valgte at trække sig i løbet af foråret  Tak til 

Maiken for arbejdet i bestyrelsen i flere år. 

Det har været endnu et år hvor vi har haft et rigtig godt og samarbejde i bestyrelsen. Vi 

har et effektivt årshjul at arbejde efter, som gør at vi får planlagt aktiviteter samt får 

involveret ”hjælpere” i god tid. Helle har tilbudt sig som sekretær og sikrer at vi får 

beslutninger nedskrevet – tak til Helle. 

I efteråret fik vi bekræftelse på at vi i indeværende år skal arrangere Vest Børne 

medleystævne den 30. - 31. marts 2019. En spændende opgave, som vi glæder os til. Ole 

Troldborg har takket ja til at være tovholder for planlægningsgruppen for stævnet og 

planlægningen er allerede godt i gang. Til dette stævne har vi valgt at planlægningen ikke 

skal ligge i bestyrelsen, men i et stævneudvalg, hvor ansvaret for arbejdsopgaverne er 

delt blandt erfarne og ikke-erfarne for derved at sikre overlevering af opgaverne til 
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kommende stævner. Planlægningsarbejdet er heldigvis ikke så stort, da vi til de sidste 

stævner har lavet en masterplan, som blot skal tilpasses fra stævne til stævne. Et arbejde, 

som jeg vil takke Ole for at være initiativtager for. Det skønt at vi efterhånden har 

opbygget en erfaring, der gør at alle bare ved hvad der skal gøres selvom der er megen 

planlægning og mange opgaver. Der var allerede ro i maverne på vores første 

planlægningsmøde før jul. 

 

I 2019 skal vi også afholde Masterstævne, som løber af stablen den 6. april 2019 om 

eftermiddagen for at afslutte i klubhuset med mad og social hygge. 

 

Vi arbejder fortsat efter organisationsplanen fra 2017 og den er vedlagt dagsordenen i 

dag i en opdateret version for 2019 og vi håber at den giver et fint overblik over hvordan 

vi er organiseret, men også kan være med til at synliggøre at der løbende er brug for nye 

kræfter i klubben idet vi arbejder på at få delt opgaverne ud blandt mange, fx i kraft af 

udvalg, og løbende også har afgang af frivillige af forskellige årsager.  

Svømmeklubben indstillede sidste år Ole Troldborg som årets leder i AAIF’er. Ole modtog 

fortjent prisen i marts på HB generalforsamlingen. Ole fratrådte i 2018 fra 

formandsposten efter 3 år i bestyrelsen. 

 

2018 var også året, hvor DGI-huset fik både en ny formand, Inger Møller og en ny 

direktør, Claus Poulsen. Jeg vil hermed takke Kent for det store arbejde i at etablere et 

godt og konstruktivt samarbejde med Claus Poulsen.  

 

Trænerstaben: 

Dele af trænerstaben er blevet udskiftet i løbet af det sidste år. Jeg vil her takke Stefan og 

Benjamin for at hjælpe til i en periode, hvor begge vores talent-trænere stoppede med 

forholdsvis kort frist. Vi valgte at slå talenttræner jobbene op og det væltede, som 

forventet, ikke ind med ansøgninger. Bestyrelsen og cheftræneren er rigtig glad for valget 

af Simon Andersen og Rasmus Abildgaard.   



Som tidligere viser dette at det til tider er svært at fastholde vores K-trænere hvilket 

delvist er ret naturligt. Vi bruger derfor løbende en del penge på uddannelse af vores 

trænere, så vi hele tiden har ”fødekæden” af trænere klar. 

Med hensyn til instruktører har vi ligeledes været udfordret i at få instruktører til alle 

hold. Grunden hertil er, at vi har oplevet et generationsskifte blandt vores ældste K-

svømmere. Med flexibilitet er dette dog også løst og vi ser nu at klubbens næst-ældste K-

svømmere har grebet opgaven og løser den med stor tilfredsstillelse.  

 

Klubben har i årets løb deltaget i diverse netværksmøder: 

 Årsmøde i Dansk Svømmeunion 

 

 Dansk Svømmeunion omkring talent- og foreningsudvikling for nordjyske klubber 

 

 Klubsamarbejde på tværs af Jammerbugt kommune – Jetsmark Svømmeklub, 

Fjerritslev Svømmeklub og Aabybro Svømmeklub. 

 

 Svømmeskolenetværk i Aalborg og Pingvinen 

 

 Jubilæumsudvalg med planlægning af AaiF’s jubilæum i 2020. Her har Charlotte 

takket ja til at være med i udvalget og jeg fornemmer at hun er rigtig glad for 

opgaven ;-) Tak Charlotte 

 

Møder, som vi ser som en vigtig opgave i at styrke samarbejdet lokalt og med andre 

nordjyske svømmeklubber, men jeg må erkende at det også er møder, hvor udbytte er 

større end hvad bestyrelsen kan overkomme. Vi sorterer og implementer initiativer, som 

vi vurderer er mest relevant for klubben. 

 

Stævner, resultater og konkurrenceafdelingen: 

Konkurrenceafdelingen har igen i 2018 været præget af stor aktivitet. Vores 

konkurrencesvømmere har igen givet den gas både til stævner både nær og fjernt. Vi 

fylder stadig meget når vi kommer ud til stævner, og heldigvis på den gode måde. 



Der er vundet et hav at medaljer og pokaler – en udfordring for kasseren, som synes 

gravering af pokaler er en meget stor post i regnskabet – samt utallige personlige 

rekorder.  

Vi ser et stigende antal svømmere, som kvalificerer sig til mesterskaber, hvilket gør at 

bestyrelsen i den kommende tid kommer til at arbejde med en målsætning for klubben 

med henblik på at beslutte hvordan klubben på bedste vis kan støtte op om de mange 

dygtige svømmere. Dette vil i høre mere om. 

P.t. har vi 8 svømmere som er på vej til mesterskaber og yderligere 2 svømmere der er 

tæt på kravtider. 

Forårets træningslejr foregik i Esbjerg, en stor oplevelse for svømmere og trænere og 

efter rygterne og billederne på facebook en træningslejer med rigtig god forplejning - og 

svømmefaciliteter . I år har vi planlagt træningslejren i Farsø, og som tidligere i ugen op 

til påske, så forældrene forhåbentlig kan få nogle trætte og afslappede svømmere hjem til 

påskedagene. 

 

Der har igen i år været en stor indsats fra vores holdledere som er en uvurderlig støtte for 

vores trænere og en anden gruppe vigtige frivillige er vores forældregruppe som hjælper 

med alt det praktiske når vi har diverse arrangement. Flere forældre har også uddannet 

sig til dommere i årets løb  

 

Vi havde sidst på året indstillet svømmere der havde vundet regionsmesterskab eller 

større mesterskaber til Jammerbugt Kommunes Idrætspris og var igen repræsenteret med 

flere svømmere til håndtryk af borgmesteren.  

 

Svømmeskolen har deltaget i året Flipper Cup og Begynderstævner.  Mange børn har 

deltaget i stævnerne og fået gode svømmeoplevelser. Rasmus Grøn, Simon Andersen og 

Rasmus Abildgaard har i samarbejde, overtaget planlægningen af stævnerne. En opgave, 

som tidligere lå i bestyrelsen.  

 



Limfjordskrydseren 2018. Vi havde et stort hold afsted til træning open water og 

limfjordskrydseren. Alle tilmeldte gennemførte i flotte tider, i øvrigt også med deltagelse 

af forældre til konkurrencesvømmere. 

 

For andet år i træk har vi været arrangør af Swim Camp sidst i sommerferien i samarbejde 

med DGI Nordjylland. Campen blev i år hurtigt fyldt op med 35 deltagere i alderen 6-12 

år, hvilket vi var ret godt tilfreds med, vi havde endda venteliste. 3 formiddage med leg 

og læring i vandet.  Ikke den store økonomiske gevinst for klubben, men stort udbytte for 

deltagerne og nogle lærerige dage for klubbens 4 trænere. Håber på at arrangementet 

kan være med til at give os nye medlemmer på sigt. 

 

Sponsorarbejde: 

Vi har fået en ny sponsorudvalg i 2018. 3 engagerede fædre, Flemming Callsen, Jørn 

Rønnow og Brian Østergaard har taget arbejdshandskerne på og har allerede store planer 

for udvalget. Vi har i den forbindelse stoppet samarbejdet med Sportsmaster. En ny 

tøjleverandør er endnu ikke fundet, men det vil i komme til at høre mere om i den 

kommende tid. Dette betyder desværre også at vi pt ikke kan købe klubtøj, men fortvivl 

ikke, jeg ved der arbejdes hårdt på en ny aftale. 

Vores hovedsponsor aftale med Spar Nord er desværre ikke blevet fornyet, så udvalget 

arbejder ligeledes hårdt for at finde en ny hovedsponsor til klubben.  

Hermed vil jeg takke Mads for det store arbejde med bestilling af tøj og kontakten til 

Sportsmaster i de sidste år. 

En vigtig del af klubbens økonomiske drift er også de tiltag vi selv kan gøre for at bidrage 

til klubkassen. Her er vores sponsorarrangement i foråret af stor betydning. Jeg vil gerne 

opfordre alle til igen at bakke op om det kommende sponsorarrangement som er lørdag 

den 11 maj 2019 – det kan være svært at gå ud og bede om støtte, men det er bare 

nødvendigt for klubbens drift. Jeg vil ligeledes opfordre forældre, søskende, 

bedsteforældre og andre interesserede i at deltage i arrangementet og derved støtte 

vores svømmere i det hårde arbejde i den time de svømmer. Det plejer at være temmelig 

hyggeligt  

 



Økonomi: 

Palle har med hård hånd sikret at vi endnu engang er endt med et godt regnskab. Tak for 

det Palle – det er til tider en udfordring af få godkendt ny-indkøb mm, men det er helt 

sikkert din gevinst at tidligere års underskud nu viser et overskud af større eller mindre 

karakter. Du har tilkendegivet at du gerne vil fortsætte yderligere et år som kasserer – tak 

for det og nu er din fornemmeste opgave så at finde en afløser ellers må du tage et år 

mere.  

 

Afslutning: 

Som afslutning på min beretning vil jeg gerne sende en kæmpe stor tak til hele 

bestyrelsen, til trænerne med Stefan i spidsen, til svømmeudvalget og alle de frivillige i 

klubben. Jeg synes, at vi med godt samarbejde og en stor portion ihærdighed har drevet 

klubben solidt, og jeg synes stadig vi alle kan være stolte af vores klub vores særlige 

sammenhold og den altid positive omtale og holdning til os man møder lokalt og rundt 

omkring i regionen. 
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