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Sidste år handlede beretningen om den værdi og rolle de frivillige har i 

klubben.  

Det er simpelthen af afgørende betydning at der er mange frivillige hænder, 

for at en frivillig forening kan køre.  

Her tænker jeg ikke alene på at græsset skal klippes og der fejes udenfor. 

Opgaverne er mangeartede. Og vi lægger ikke mærke til at de udføres i 

dagligdagen. Men den dag hvor tingene ikke bliver gjort, vil det være synlig for 

os alle! 

Husk at rose alle de frivillige trænere, holdledere, seniorer og hvem vi ellers 

har til at give en hånd med hver dag. De lægger mange timer i Aars IK i løbet 

af en sæson. Og det eneste vi kan give dem er tak for hjælpen. Men mere 

forlanger de heller ikke. Alligevel varmer det med et skulderklap, så husk det.  

Da jeg blev valgt ind i bestyrelsen for 5-6 år siden, havde jeg en mission. Det 

var at få styr på økonomien. Det er der jeg har min force. Og missionen er 

lykkes. Sammen har bestyrelsen og Carøe vendt minus på kontoen til plus. 

Stram økonomistyring og et godt arbejdende sponsorudvalg, har medvirket til 

dette.  

Ilona vil snart fremlægge regnskab 2017 som vi godt kan være tilfredse med.  

Rent resultatmæssigt skete der ikke det store på seniorsiden. 1. holdet var tæt 

på oprykning, men den glippede. Det er dog positivt at se at træningskulturen 

er ændret markant de senere år. Og med mange U19 spillere tegner fremtiden 

lysere end længe. Også på damesiden er der spillere nok til både et 8- og 11-

mands hold.  

På ungdomssiden udmærkede U14 drenge sig med at rykke op i liga 2 og U15 

drenge rykkede op i liga 4. U15 drenge spillede om jysk mesterskab, hvor det 

blev til nederlag i kvartfinalen.  

Ellers har det primære været det sociale. Det skal være sjovt at komme til 

fodbold i Aars IK.  

Vi kan desværre konstatere en lille nedgang i antal spillere i 2017. Efter mange 

år med konstant stigende medlemstal.  

Kunstgræsbanen er fortsat et kæmpe aktiv for klubben. Både for vore egne 

spillere, men også til fællestræning for diverse DBU samlinger. Tak til de 

frivillige som hver uge bruger mange timer på at banen er klar til brug.  

Vores samarbejde med Vennerne kører godt. Seniorafdelingen var til banko på 

Kimbrerkroen – det var vist en oplevelse for de fleste – også Vennerne ☺ AIK’s 

venner har også i 2017 kigget vores vej. Denne gang med støtte til anskaffelse 

af støvlekostene som er på begge sider af klubhuset.  



Sammen med FUIK fik vi etableret kunstgræsbanerne i Farsø og Aars. Nu hvor 

det projekt er ovre, samarbejder vi om at lave koncert i Messecenter 

Vesthimmerland til marts. FUIK har en mangeårig erfaring i at lave koncerter, 

så det nyder vi godt af. Begge klubber håber at vi når de 2.000 koncertgæster, 

så det kan give et fornuftigt afkast. Her skal lyde en tak til de fonde, VHK og 

sponsorere som bakker op om koncerten. 

Fonden for Sparekassen Himmerland har også i 2017 begunstiget os med 

støttekroner – både til skillstervæg og til hjertestarteren som er søgt sammen 

med Fitness.  

Det skal lyde en stor tak til Jutlander Bank for altid at bakke op om og støtte 

de gode ideer vi kommer med. Jutlander Bank har været klubbens 

hovedsponsor så mange år tilbage, at ingen vist ved hvor længe det egentlig 

er ☺ Jeg er sikker på at når der skal genforhandles hovedsponsoraftale i løbet 

af 2018, så bliver det en formalitet at fortsætte samarbejdet med Jutlander 

Bank.  

Vi har netop indgået Topsponsoraftale med Himmerland Forsikring frem til 

sommeren 2020. Aftalen er med til at sikre at tøjordningen for 

ungdomsspillere kan fortsætte. Til gengæld skal vi hjælpe med at finde kunder 

til Himmerland Forsikring gennem henvisninger. Det er en opgave for os alle.  

Der skal også lyde en tak til alle vore øvrige sponsorere – store som små. 

Uden dem ville der ikke være noget Aars IK.  

Husk at bakke op om Aars IK’s sponsorere. Det er en af måderne vi kan give 

lidt igen… 

Også i 2017 fik vi afholdt sponsorarrangement. Igen i Jutlander Banks lokaler. 

Denne gang var det Jonas Dal der kom og fortalte om livet som 

superligatræner – og nu som træner i Kjellerup. En god aften, hvor vi kunne 

give lidt igen til vore sponsorere.  

Der skal også lyde en stor tak til Vesthimmerlands Kommune. Både Kultur og 

Fritid, men også Teknisk afdeling. Uden Jeres hjælp og støtte, ville anlægget 

ikke se ud som det gør i dag. Vi har bl.a. fået færdiggjort p-plads, lys og 

cykel/gangsti i 2017. Til glæde for de mange brugere der kommer i og omkring 

klubhuset hver dag.  

Faktisk er der vildt mange der fortjener en stor tak for indsatsen. Med risiko 

for at glemme nogen, vil jeg bare sige mange tak for indsatsen.  

Husk at få sagt tak til træneren, holdlederen og de mange frivillige for det 

store stykke arbejde de gør for dig eller dit barn.  

En tak som betyder meget mere end du tror! 

Og lad nu være med at beklage dig, hvis der er noget der glipper for de 

frivillige. Det vi gør, er som hovedregel i den bedste mening. Og ja, vi 

glemmer nogen gange noget, men sådan vil det nok altid være.  


