
 

 

Beretning 2016 Aars Idræts Klub 

 

Hvordan holder vi en forening som Aars IK i gang?  

Er det ved at have en bestyrelse og udvalg, er det trænerne på de 
enkelte hold, er det spillerne eller er det de mange frivillige som er mere 
eller mindre synlige for alle os andre i det daglige? 

Svaret må være at alle hver især har sin rolle og andel i at klubben 
fungerer i det daglige. Uden bestyrelse og udvalg ville der ikke være en 
overordnet styring af klubben, uden trænere, holdledere og spillere, ville 
der ikke være noget hold og uden de mange frivillige som løser mange 
opgaver, ville der heller ikke være nogen klub. 

Jeg vil rigtig gerne opfordre alle vores unge mennesker i klubben til at 
tage del i de mange forskellige opgaver der er i Aars IK. Om det er at 
være hjælpetræner, dømme en 7-mandskamp en lørdag formiddag, 
hjælpe til når der er arbejdsdag, hjælpe til i Messecentret eller til 
Kimbrerfesten er ikke det afgørende. Det afgørende er at der løftes i flok 
og at vi alle er bevidste om og klar over den betydning frivillige har for 
Aars IK.  

Det er ikke sikkert at I bliver spurgt om I vil hjælpe, men I må også rigtig 
gerne selv henvende Jer for at høre om der er noget I kan hjælpe med…. 

 

Året 2016 startede med en ekstraordinær generalforsamling, idet 
Kenneth Pedersen valgte at stoppe efter mange år på formandsposten. 
Efter nogle år med kun 3 i bestyrelsen – som i øvrigt har fungeret ganske 
glimrende – valgte vi at udvide bestyrelsen til 6 personer. 2 af posterne 
er til formanden for Seniorudvalget og formanden for Ungdomsudvalget. 
Nye i bestyrelsen blev Torben Sauer, Per Mølgaard, Rene Svendsen og 
Ilona Strange.  

 

 



Fokus har fra min side igen i år været økonomien i klubben. Efter et 
dårligt regnskab 2015 og udfordringer med likviditeten, kommer vi ud af 
2016 med et fornuftigt regnskab. Likviditeten er igen fornuftig, men vi 
arbejder fortsat på at der hver eneste dag i året er positiv fortegn på 
kontoen i Jutlander Bank.   

På den sportslige side gik det knap så godt i 2016. Såvel 1. hold herrer 
som 1. hold damer rykkede ned. 2. hold herrer rykkede op, så status nu 
er 2 hold i serie 3 herrer og 1 damehold i serie 2. Forventningen til 2017 
er klart at 1. hold herrer rykker op, 2. hold herrer holder fast i serie 3, 
mens damerne er i gang med at ”genopbygge” holdet efter udfordringer i 
2016 rent antal mæssigt.  

På Old Boys siden, har vi fortsat 7 mands damehold, Veteranerne som 
også spiller 7 mands og old boys holdet som spiller 11 mands. For disse 
holds vedkommende er det ikke resultaterne der er vigtigt. Her er det det 
sociale og hyggen der er i højsædet.  

På ungdomssiden har der været lidt udfordringer i 2016. Det har knebet 
med spillere på flere af pigeholdene, hvilket medførte at spillerne søgte 
mod Rebild Syd for at spille. Vi håber selvfølgelig at vi snart kan stille 
hold i alle pigerækkerne, så spillerene kommer tilbage til Aars IK. På U16 
og U17 herrer har udfordringen været at mange spillere tager på 
efterskoler, hvilket har givet udfordringer. Ikke noget nyt og ikke noget 
som alene gør sig gældende i Aars IK, men alligevel noget vi fremadrettet 
skal have fokus på, så det ikke ender ud i udtrækning af hold og aflysning 
af kampe.  

Generelt må vi sige at udviklingen på ungdomssiden fortsat er positiv. Vi 
oplever stadig tilgang af spillere. En tendens vi tror på fortsætter, da vi 
kan tilbyde fantastiske rammer for klubbens spillere i form af gode 
trænere og fantastiske velholdte baner og nu også kunstgræsbane.  

Resultaterne i tabellerne har måske ikke været så gode i 2016. Men vi er 
primært en breddeklub, hvor der skal være plads til alle. Når en årgang 
så viser sig at være dygtige nok til at være med i de bedste rækker, er 
det kun godt.  

 

 



2016 blev også året hvor vi genoplivede kåringen af Årets AIK’er. Der er 
mange som burde hædres for deres store indsats i klubben, men det blev 
Per Mølgaard som fik prisen for sin mangeårige indsat i klubben, 
nuværende formand for Ungdomsudvalget og medlem af bestyrelsen og 
ikke mindst en stor indsats for at få klublokalet lavet. Endnu engang 
tillykke til Per.  

Vi fik også kunstgræsbane i 2016. Enkelte rynkede lidt på næsen, da vi 
meldte ud at den skulle være på opvisningsbanen. I dag er det helt 
perfekt at den ligger der og godt ser det ud. Der er lidt udfordringer med 
ujævnheder på banen, men det får vi løst til foråret. Tak til 
Vesthimmerlands Kommune og FUIK for at vi i fællesskab nu har 
kunstgræsbaner i både Farsø og Aars. Det viser at når vi som klubber 
arbejder sammen om et mål, kan det lykkes. Jeg kan være i tvivl om der 
ville have været nogen kunstgræsbane i Vesthimmerland i dag, hvis de 2 
klubber havde kæmpet om at få den til netop deres klub. Her skal lyde en 
stor tak til Torben Sauer som dagligt har fulgt arbejdet med anlæggelsen 
af kunstgræsbanen og været klubbens garant for at det har kørt 
planmæssigt.  

Lige om lidt vil vi igen have lys på p-pladsen. Projektet er i gang og 
kommer også til at omfatte en cykel-/gangsti, så de bløde trafikanter ikke 
længere skal cykle mellem bilerne.  

 

På sponsorsiden, har sponsorudvalget gjort en kæmpe indsats for at få 
flere sponsorkroner i klubkassen. Vi har afholdt sponsorarrangement i 
Jutlander Banks lokaler, hvor Jacob Larsen fra AaB fortalte om 
talentarbejder i AaB og Mogens Kristensen havde ølsmagning. Helt klart 
noget vi skal arbejde videre med og få skabt en god tradition for. Det er 
vigtigt at vi er synlige overfor vores sponsorere hele tiden. Ikke kun når 
vi kommer ud og skal have en aftale for de kommende år. Tak til 
sponsorudvalget for indsatsen i 2016 – og vi er allerede i gang i 2017   

Også tak til Aars IK’s mangeårige hovedsponsor Jutlander Bank. Vi har 
forlænget aftalen til udgangen af 2018 til glæde og gavn for begge 
parter. Det betyder meget for Aars IK at Jutlander Bank fortsat vil være 
en del af Aars IK.  

 



Der skal også lyde en tak til de organisationer som hjælper med betaling 
af kontingent for de spillere som af forskellige grunde ikke selv har 
muligheden. Her tænker jeg på Vesthimmerlands Kommunes Fritidspas, 
DGI, Frivillignet og Idrætsrådet i Vesthimmerland. De er med til at unge 
mennesker får muligheden for at være en del af Aars IK og det 
fællesskab som er i en forening.  

Samarbejdet med AIK’s Venner kom i gang igen i 2016. Vennerne som 
hver uge yder en stor indsats med banko, kiggede vores vej og donerede 
knap 10.000 kr. til nye bolde til pigespillerne. Tak for støtten til AIK’s 
Venner. Vi skal også huske at støtte op om bankospillet som foregår om 
torsdagen. Vi håber meget at Vennerne igen i 2017 kan hjælpe Aars IK 
økonomisk.  

 

Slutteligt skal lyde en stor tak til alle I som på den ene eller anden måde 
har støttet Aars IK i det forgangne år. Og med støtte tænker jeg ikke 
alene på kroner støtte. Også alle Jer som har givet en hånd med på Jeres 
barns hold, på den ene eller anden måde har givet en hjælpende hånd til 
træneren ved at tage boldene eller drikkedunkene med op til klubhuset 
efter kamp, kørt til kampe, ristet pølser til hjemmekampene, givet en 
hånd når der har været fællesspisning for et hold, været med til at holde 
klubhus og de grønne områder pæne, slår græsset, kridter banerne op 
eller rydder sne på kunstgræsbanen.  

Husk at få sagt tak til træneren, holdlederen og de frivillige for det store 
stykke arbejde de gør for dig eller dit barn!  

 

En tak som varmer og som betyder meget mere end du tror.  


