Formandens årsberetning for 2018.
Aalborg Svømmeklub er svømmeklubben med dette motto:

”svømning for livet”.
Vores motto kan tolkes således. – Vi lærer Aalborgs borger at svømme, så de kan klare
sig når de er i vandet, og det kan de gøre hele livet – Yngste medlem er 3 år, og ældste
er netop fyldt 88 år i december 2018.
I marts måned modtog Aalborg Svømmeklub en donation på 40.000 kr. – Begrundelsen
herfor var:
”Aalborg Svømmeklub er en af Aalborgs største og mest markante klubber, som er med
til at gøre byens navn kendt og respekteret overalt. Klubben har en stærk eliteafdeling,
men glemmer ikke sit bredde grundlag, bl.a. gennem undervisningen af børn.”
Donationen blev givet fra Uggerly Installation i forbindelse med deres 25 års jubilæum,
hvor virksomheden havde valgt at give en donation til fem frivillige projekter.
I Aalborg Svømmeklub er vi meget taknemmelige herfor, og det er en stor ære at være
med i det fine felt (Din Nødhjælp – Back to Life projekt – Foreningssamarbejdet 9220
og ABC Badminton) – Ligesom den fine begrundelse går godt i tråd med de værdier vi
har i Aalborg Svømmeklub.
Ved udgangen af 2018 har Aalborg Svømmeklub 2062 medlemmer, hvilket er en
tilbagegang på godt 100 medlemmer i forhold til udgangen af 2017.
Der har også i 2018 været mange aktiviteter i Aalborg Svømmeklub, og disse er godt
beskrevet i de enkelte afdelingsberetninger for året der er gået. – Der er dog ting jeg vil
nævne her i beretningen.
Udover alle de flotte sportslige resultater, har der været utallige aktiviteter i form af:
svømmeundervisning - motionssvømning - skolesvømning - konkurrencesvømning vandpolo - livredning - bassinlivredderprøver - udspring - dykning - open water
svømning bl.a. med Limfjordskrydseren.
Aalborg Svømmeklub har i løbet af 2018 fået implementeret partnerskabsaftale, efter at
aftaleparterne AS - Dansk Svømmeunion – Elite Sport Aalborg og Aalborg kommune
underskrev aftalen i april måned. – Aftalen er til stor gavn og glæde for udviklingen af
svømningen i det nordjyske område, samt med til at understøtte det daglige gode eliteog talentarbejde der er i klubben.
Aalborg Svømmeklub Venner (ASV) har endnu engang ydet en fantastisk og uvurderlig
indsats for Aalborg Svømmeklub, ved at stille op med forplejning mv. til de stævner og

sociale arrangementer der har været i løbet af 2018. - Årets indsats af de flittige ASV'er
gav endnu engang et godt økonomisk tilskud til AS. - Det siger jeg på klubbens vegne
mange tak for.
I undervisningsafdelingen er der tilført yderligere arbejdskraft til denne store afdeling.
Chefinstruktør Julie Lee Clausen fortsætter med at løse en række overordnede opgaver,
og Camilla Fischer er ansat som undervisningskoordinator, med hovedopgave sikring af
god daglig drift. Herudover har Jan Byskov igen påtaget sig opgaven som
undervisningsleder, med det overordnede politiske ansvar for afdelingen, og medlem af
bestyrelsen. Jan har tidligere varetaget denne opgave, og hertil kommer hans
instruktørerfaring og funktionen som livredningsdommer. - Med disse udvidelser af den
ledelsesmæssige del af undervisningsafdelingen, er grundlaget for en stabil drift og
fortsat udvikling af klubbens kerneområde i gode hænder.
For skoleåret 2018/2019 har Svømmeklubben NORD og Aalborg Svømmeklub igen
indgået en kontrakt om skolesvømning. – Et god opgave som vores instruktører løser på
fornemste vis. – En sideopgave i forbindelse med skolesvømningen er fortsat at
undervise og afholde bassinprøver for lærer og pædagoger, således de opfylder de
sikkerhedsmæssige krav som svømmelærer. – Ansvaret for løsningen af denne opgave
har cheflivredder Andreas Uni sammen med de 3 øvrige livredningsdommere vi har i
Aalborg Svømmeklub. – Tak for indsatsen på dette område.
I konkurrenceafdelingen er der igennem 2018 opnået en lang række gode resultater,
afsluttende med en bronzemedalje ved årets Danske Hold Mesterskab. – Flere af vores
bedste svømmere har valgt at stoppe, og derfor er der et generationsskifte i gang. – Det
vil også medføre, at vi i en overgangsfase formentlig ikke ser resultater helt på samme
niveau som hidtil – men hvem ved, med den dygtige trænerstab og flittige svømmere er
mulighederne til stede.
2018 var også året hvor vi endnu engang forlængede aftalen med Cheftræner Leifi – det
er vi super glade for. Med dig ved roret er Aalborg Svømmeklub sikret en yderst
kompetent og erfaren cheftræner i spidsen for klubbens konkurrenceafdeling – Du er og
bliver den bedste.
Med henblik på at udbygge rekrutteringen af svømmere til konkurrencesvømning, er der
oprettet et Pingvinhold, hvor medlemmer fra undervisningsafdelingen tilbydes en
ugentlig ekstra træning, med henblik på evt. senere at komme på talentholdet. – Ved at
have dette tilbud, skulle der gerne blive et bedre rekrutteringsgrundlag.
I løbet af 2018 er der blevet indgået to vigtige udstyrsaftaler. Tøj aftale med
SPORTMASTER og en udstyrsaftale med PROSWIM. – Gode aftaler til stor gavn for
klubben og dens medlemmer.
Aalborg Svømmeklubs Dykkerafdeling har nu fået sig godt etablere i de dejlige
lokaliteter i Vester Fjordpark, og afdelingens medlemstal fortætter med at stige – Men
der er fortsat plads til flere, så alle interesserede er velkommen til at kigge forbi til
klubaften hver tirsdag til disse gode folk.

Dykkerne skyldes endnu engang en stor tak for deres sikkerhedsmæssige hjælp ved
årets Limfjordskrydser. Dejligt at vi fra Aalborg Svømmeklubs side kan være med til at
optimere sikkerheden på fjorden når der svømmes over. – Der er genvalg til denne
opgave for 2019, hvor der svømmes Limfjordskrydser den 24. august..
Vandpoloafdelingen udvikler sig fortsat, og der arbejdes pt. på bedre forhold omkring
bassin tid til afvikling af kampe. – Der ser ud til at der er forbedringer på vej i løbet af
2019, hvilket vi alle hilser velkommen. – Dog har afdelingen på det seneste en række
medlemmer, som har sat vandpolospillet på pause eller er stoppet. – Vi må i fællesskab
sørge for, at der kommer gang i en rekrutteringsproces til dette dejlige spil. Men
heldigvis har vi en del ungdomsspillere. – En gruppe vi gerne skal have øget yderligere.
I 2018 blev Limfjordskrydseren afviklet for 12. gang med den sædvanlige succes, og
gode samarbejde mellem Svømmeland, Dansk Svømmeunion, Svømmeklubben NORD
og Aalborg Svømmeklub. Igen i år blev der afviklet en minikrydser inde i kanalen – en
stor succes, som ruster de unge svømmere til at tage kampen op med åbnet vand
svømningen på et senere tidspunkt.
Udover samarbejdet omkring Limfjordskrydseren har AS også samarbejdet med
Svømmeklubben NORD omkring skolesvømningen. – Godt og givtigt samarbejde med
vores naboklub i Nørresundby.
På det regionale plan – SVØM Region Nordjylland har der i 2018 været afholdt en
række aktiviteter i form af stævner, møder og foredrag. – I løbet af 2018 har der bl.a.
været afholdt en række møder og workshops mhp. etablering af samarbejde klubberne
imellem. Aalborg Svømmeklub har afholdt et enkelt samarbejdsmøde med klubberne
Svømmeklubben NORD, Pingvinen Støvring og Hobro Svømmeklub mhp. udvikling af
talentrekrutteringen. – Dette samarbejde er også en del af partnerskabsaftalen.
På det nationale plan er der et godt samarbejde med Dansk Svømmeunion, og det
etablerede elitenetværk. Her udveksles erfaringer og drøftes problemstillinger der opstår
i dagligdagen, - I løbet af 2018 er der også etableret et partnerskabsnetværk, som
Aalborg Svømmeklub er vært for i foråret 2019.
2018 har også været året hvor vores aktivitets- og sponsorudvalget tjente gode penge til
klubkassen, selvom de økonomiske mål ikke blev nået. Årets sponsorstævne blev igen i
2018 afviklet i den dejlige Haraldslund Svømmehal. – Udvalget har ydet en stor indsat
med at få indgået nogle gode tøj sponsorater, således alle konkurrencehold og trænere
har fået ”fint tøj”. – Det øvrige sponsorarbejde har lidt under denne store opgave, men
udvalget er klar til at tage fat på nye opgaver i 2019. – Tak for jeres indsats.
De lokaliteter, som Aalborg Svømmeklub benytter sig af er udover vores dejlige
klubhus, svømmesalene Sofiendal og Øster Alle, og svømmehallerne i Gigantium,
Haraldslund og Svømmeland. – Til hal personalet og Aalborg kommunes medarbejder
skal der lyde en tak for et godt samarbejde omkring de udfordringer der løbende opstår,
når mange mennesker benytter lokaliteterne.

Vi har været udfordret i nogle situationer omkring urenheder i vandet i såvel Sofiendal,
som Gigantium i løbet af 2018. – Det har medført en række aflysninger. – Og omfanget
har for visse af vores medlemmer været så stort, at vi måtte tilbagebetale kontingent. –
Disse situationer medførte også at vi lavede ekstra info tavler mv. til vores medlemmer
omkring hygiejnen i svømmehal og omklædning, ligesom alle hold fik et lille
”foredrag” på bassinkanten.
Svømmesalen Øster Alle har været lidt under pres i forbindelse med nedbrydningen af
den gamle skøjtehal. Ligesom der har været et par strømafbrydelser, og problemer med
ustabilt vandtryk og temperatursvingninger. – Det har også afstedkommet en række
klager fra vores medlemmer, og også her har vi måtte tilbage betale kontingent til de
hårdest ramte. – Vi forventer at tingene er normaliseret i starten af 2019.
Svømmesalen Øster Alle har også på flere områder gennemgået en renovering, med
diverse små reparationer, nyt stort vinduesparti og ventilationsanlæg. I løbet af 2019 er
der aftalt indsat nyt køkken og renovering (maling mv.) de steder det er nødvendigt.
Den daglige træning i Svømmeland, som er en del af Nørresundby Idrætscenter (NIC),
har fungeret godt, ligesom samarbejdet med centeret har været super godt – Men et
større projekt er desværre mislykkedes et par gange. – I fællesskab har Aalborg
kommune og Aalborg Svømmeklub afsat midler til at rette 50 m bassinet, således det
opfylder de internationale mål. – Denne proces er mislykkedes to gange, og nu er der
forberedelser til en tredje gang i sommeren 2019. – Det skal lykkes denne gang, således
Aalborg Svømmeklub fremover kan byde ind på langbanemesterskaber. – For god
ordens skyld skal det nævnes, at Dansk Årgangs Mesterskaber (DÅM) afvikles på en
form for dispensation i 2019.
I løbet af 2019 forventer NIC at projektere lokaliteterne, til foreningsfitness, forstået på
den måde, at de klubber der er en del af NIC kan få et ekstra fordelagtigt tilbud til deres
medlemmer. – Det skulle Aalborg Svømmeklubs medlemmer gerne komme til at nyde
godt af, i form af et billigt tilbud på fitness – Det medfører også at vores bedste
svømmere får bedre faciliteter.
Også i 2018 har Aalborg Svømmeklubs medlemmer, frivillige og ansatte ydet en stor
indsats til gavn for vores dejlige klub. – De ansatte gør det godt, med jævnlig ros til
følge. – Selvfølgelig kan det ikke undgås, at ikke alle er tilfredse, og så forsøger vi efter
bedste evne at løse den udfordring det enkelte medlem støder på. – Det lykkes oftest,
men enkelte gange er det ikke muligst at tilfredsstille alle. – Men tak for indsatsen i
2018.
En særlig tak til vores presseansvarlig Mette Bærentsen, som har valgt at stoppe. – Du
har hævet vores pressefunktion til et andet niveau, og har skabt gode kontakter til
lokalpressen. – Tak for det. Og nu bliver opgaven så overtaget af Jan Frøslev og Mette
Yde Larsen, som har fået opgaven overdraget her i starten af 2019. Velkommen til jer.
Der skal også lyde en stor tak til Aalborg Svømmeklubs adskillige samarbejdspartnere
og økonomiske støtter, såvel internt som eksternt:

ASV – Sponsor-og aktivitetsudvalget - Aalborg kommune – Elite Sport Aalborg Svømmeland – Gigantium – Haraldslund – Østre Alle – Sofiendal - SIFA -SVØM
Region Nordjylland – Dansk Svømmeunion – Kollegaerne i elitenetværket - Team
Danmark – Spar Nord – SPORTMASTER – PRO SWIM og alle andre der har ydet
praktisk og økonomisk støtte til Aalborg Svømmeklub i 2018. – I har alle på hver jeres
måde været med til at skabe og udfylde rammerne i vores fantastiske klub i 2018, til
glæde og gavn for medlemmerne.
På generalforsamlingen var der genvalg til bestyrelsen til: Kasserer Tom F. Lorensen,
Svømmeleder Carla Smink og Vandpololeder Jesper Balle.
På det konstituerende møde blev Natasha Kutsko Jensen valgt til at fortsætte som
viceformand, og indgå i forretningsudvalget sammen med formand og kasserer.
Til årets generalforsamling er formand John Larsen, Vicesvømmeleder Natasha Kutsko
Jensen, Sportsdykkerleder Torben Olesen og kst. Undervisningsleder Jan Byskov på
valg. – Alle er villige til valg.
Svømmeleder Carla Smink har ønsket at stoppe som svømmeleder, og jeg vil gerne
benytte lejligheden til at sige dig tak for din indsats for Aalborg Svømmeklub igennem
årene, med de opgaver du har både i bestyrelsen, og på andre frivillige poster.
Der skal lyde en stor tak til alle mine bestyrelseskollegaer for den indsats I har ydet i
løbet af 2018. Også tak til Lene på kontoret for den indsats du har ydet i løbet af året for
os alle i klubben. – Den nye opgave med klubmodulet kræver en ekstra indsats i en
periode, men så skulle det gerne lette dagligdagen.
Beretningen for 2018 sluttede med disse punkter, og med kursiv er beskrevet hvordan
det gik
-

Det videre arbejde med partnerskabsaftalen mellem Dansk Svømmeunion, Aalborg
kommune og Aalborg Svømmeklub. Herunder bl.a. øget fokus på talentudviklingen.
(aftalen blev underskrevet af parterne i april 2018. og der arbejdes løbende med
implementeringen og opfyldelsen af aftalen)

-

Klubbens hjemmeside og øvrige administrative ting skal have et eftersyn, og
opgraderes til et mere nutidigt koncept mv. (I efteråret 2018 indgik Aalborg
Svømmeklub en aftale med klubmodul om at anvende dette system, til såvel
hjemmeside, og løsning af administrative opgaver. Processen er i fuld gang, men er
tidkrævende, og kræver en del dobbeltdækning mhp. at sikre driften nu og
fremover)

-

Være en god medspiller i vedligeholdelse og tilpasningen af de faciliteter Aalborg
kommune stiller til rådighed for klubben. (på Aalborg Svømmeklubs foranledning
er Svømmesalen Øster Alle ved at gennemgå nogle justeringer og forandringer)

-

Vurdering af tøj og udstyrsaftaler. – Der er indledende forhandlinger i gang.
(Aftalen med Sport 24 er opsagt, og der er indgået tøj aftale med SPORTMASTER
og en udstyrsaftale med PRO SWIM – alle konkurrencehold har fået nyt tøj)

-

Danske mesterskaber for juniorer 2018 i Svømmeland i dagene 5. til 8. juli.(blev
afviklet med ros fra såvel deltagere, SVØM og NIC)

Det var målene i 2018, men Aalborg Svømmeklub arbejder mod nye mål i 2019, udover
at den daglige drift skal fungere og tilpasses de krav der stilles, og de sportslig mål
forfølges, vil der bl.a. blive arbejdet med følgende:
-

Fuld implementering af klubmodul og ny hjemmeside.

-

Afvikling af et godt DÅM i Svømmeland, således Aalborg Svømmeklub er et
naturligt og godt valg for Dansk Svømmeunion, når der skal findes arrangører til
mesterskaber i fremtiden.

-

En aktiv deltager i afviklingen af årets ungdoms legene 2019 i Aalborg.

-

Holdoptimering i undervisningsafdelingen. – Tiltrække nye medlemmer og evt. nye
hold typer.

-

Aktiv medspiller i optimeringen af Svømmesalen Østre Alle.

-

En frivillighedsstrategi, således grundlaget og betingelserne for at rekruttere
frivillige bliver bedre og nemmere. – En frivillighedsfest prioriteres højt.

-

Et etisk adfærdskodeks for de frivillige ledere (vi har et for svømmerne)

Jeg vil slutte med at sige jer alle tak, og håber at vi alle fortsat vil arbejde for at Aalborg
Svømmeklub er det naturlige valg for svømmer, vandpolospiller, dykker, udspringer,
livredningsarbejdet, og andre vandhunde.
Jeg håber forsamlingen vil slutte op om, at jeg forsætter som formand for Aalborg
Svømmeklub ligesom jeg håber på støtte til de øvrige bestyrelsesmedlemmer som er på
valg.
Beretningen skal ses i sammenhæng med beretningerne fra de enkelte afdelinger. Med
disse ord vil jeg indstille min beretning til generalforsamlingens godkendelse.
John Larsen
Formand

.

