
 

 

Formandens beretning 2018 – Aars IK 

 

Ingen fodboldklub uden spillere, børn som voksne, uden forældre, uden trænere og 

slet ikke uden frivillige. Foreningsliv kan ikke adskilles fra frivillighed, for uden 

frivillighed kan foreninger ikke eksistere. 

Dette gælder også Aars IK, hvor mange frivillige hver dag bidrag til, at vi har en klub 

– og en klub i rigtig god gænge. Opgaverne dækker bredt. Trænere, holdledere, 

bane/stadionudvalget, salg af pølser, reparationer, dommer til kampe, hjælp til 

arrangementer, salg af fyrværkeri og meget meget mere. Mange ting, der ofte bliver 

taget for givet, men hvis de ikke blev gjort, vil det pludselig blive synligt for alle. Der 

går rigtig mange timer for de frivillige – så husk at sætte pris på det. Husk at give et 

skulderklap med på vejen til de mange frivillige – det fortjener de.  

Mange giver udtryk for, at foreningslivet, har været med til at forme dem som 

mennesker i deres barndom og ungdom og givet dem en grundlæggende forståelse 

af fællesskab og aktiv samfundsdeltagelse. Inklusiv min egen, hvor de oplevelser på 

og udenfor banen står klarest i hukommelsen vedr. min barndom. 

Netop derfor er frivilligheden så vigtigt, da disse oplevelser og fællesskabet giver så 

meget videre til kommende generationer. 

Netop fællesskabet og frivilligheden har i 2018 også været med til, at få afviklet 

koncerten, som vi afholdte sammen med FUIK. Mange har været involveret med 

planlægning og afholdelse. Resultatet blev godt og derfor har økonomien også 

bidraget væsentligt til driften i Aars IK, hvor vi i 2018 bl.a. var begunstiget af gode 

sponsorater til afholdelse af koncerten. En konsekvens af koncerten er, at vi igen i år 

afholder en koncert i samarbejde med FUIK– nærmere betegnet lørdag d. 30. marts, 

hvor igen for brug for frivillige hænder – og derfor beder om jeres hjælp. 

Samtidig har hjælpen til Kimbrerfesten til barvagterne også været en del af det 

frivillige arbejde og bidraget til økonomien i Idrætsklubben. I år var der stor villighed 

i forhold til at besætte vagterne. 

 

 



 

 

Disse aktiviteter er en ubetinget nødvendighed for at sikre en fornuftig drift i Aars IK 

og fortsat udvikle rammerne til gavn for spillere, trænere, ledere og tilskuere. 

Udover de frivillige hænder, er vores sponsorer en stor støtte i forhold til, at få 

balance i økonomien og sikre rammerne for vores unge mennesker – nu og i 

fremtiden. Dette er vi som klub utrolige taknemmelige for, at alle vores sponsorer 

tager del i det lokale foreningsliv og dermed er med til, at give unge mennesker 

disse minder der huskes gennem hele livet. En stor tak til alle vores sponsorer – 

uden dem – intet Aars IK. 

Vi har netop offentliggjort en 2-årig forlængelse med vores hovedsponsor, Jutlander 

Bank. Det er vi rigtig glade. Et samarbejde der går langt tilbage i tiden – længere end 

de fleste kan huske. 

En stor tak til Jutlander Bank for altid at bakke op og støtte de gode idéer og 

initiativer, som vi kommer med.    

Husk at bakke op om klubbens sponsorer. Det er en af måderne, at vi kan give lidt 

igen. 

Vi afholdte i 2018 sponsorarrangement hos Auto Aars, hvor vi fik lejlighed til at se de 

flotte lokaler. Allan Kuhn fortalte omkring sit liv som spiller og træner. En meget 

levende fortæller. En rigtig god aften i selskab med sponsorer, hvor vi kunne give lidt 

igen. 

Samtidig skal der lyde en tak til Vesthimmerlands Kommune, både Kultur & Fritid, 

men også teknisk afdeling – altid tjenestevillige når vi kontakter jer om stort og 

småt. 

Samarbejdet med Vennerne kører fortsat godt. Vi er meget taknemmelig for jeres 

støtte, hvor I i 2018 også kiggede vores vej med støtte til boldvogne. Vi havde også 

fornøjelsen af at se jer til Vildbjerg Cup i 2018. 

Rammerne omkring vores anlæg er i slutningen af 2018 blevet yderligere forbedret, 

da vi i december fik sat hegn op bag ved de to mål på bane 2 og 3 op mod GPV. Det 

blev en mulighed, da vi i 2. forsøg fik bevilget vores ansøgning hos DGI 

foreningspulje om støtte hertil. Tak til DGI og tak til Sauer for at være supervisor. 

 



 

Fonden for Sparekassen Himmerland har også i 2018 begunstiget os med 

støttekroner – både til en ny Ferdinand, der forhåbentlig er klar til standerhejsning, 

men også til at gøre bane 2 endnu mere lækker. Der er bestilt en måltavle til bane 2 

med hjælp fra Fonden. En stor tak hertil – og igen dig Sauer for at være supervisor. 

Den sportslige del af formandsberetningen starter med Vildbjerg Cup. Efter nogle år 

med faldende deltagertal var vi ikke mindre end 16 hold til Vildbjerg Cup. Det er 

mange år siden, at vi har været så mange. Det lykkedes pga. et godt stykke arbejde 

af ungdomsudvalget, der virkelig havde lagt sig i selen med nye initiativer, der skulle 

Det blev en fest for alle og sportsligt med mange gode præstationer og 2 hold, der 

endte med guldmedaljerne om halsen – U17 drenge og U10 piger. En imponerende 

indmarch til Vildbjerg Cup, hvor vi havde ikke mindre end 130 flag med. Overalt 

kunne det ses hvor Aars holdte til, hvor vi fik stor ros for vores engagement af 

Vildbjerg. 

I ungdomsrækkerne kunne vi i 2018 fejre 2 oprykninger. U16 piger og U16 drenge 

rykkede begge op i liga 2. 

Udover oprykningerne i ungdomsrækkerne var der mange andre flotte resultater og 

repræsentanter i gode rækker på såvel pige om drengesiden - fremtiden ser lys ud 

for fodbolden på ungdomssiden. 

På seniorsiden kunne damerne fejre oprykning til serie 1. En flot præstation af dem. 

Vi glæder os til at følge dem i serie 1.  

 På herresiden glippede oprykningen til serie 2 ligesom 2. holdet blev i serie 4.  

Men det er en fornøjelse at, se så mange senior og U19 spillere til træning – omkring 

40 spillere. Det er hele fundamentet for succes, at der er mange til træning og Aars 

IK er et godt sted at være, så skal resultaterne nok følge efter. Derfor er det vigtigt, 

at det sociale er i fokus, når det er sjovt at gå til fodbold i Aars, så kommer man til 

træning. Dette giver succes. 

Dette gælder for både ungdom og seniorer. 

Til sidst jeg gerne runde af, at takke jer alle sammen for jeres indsats. Med fare for 

at glemme nogen, så skal I alle jer frivillige, trænere, holdledere, sponsorer og 

mange mange flere have stor tak for jeres indsats. Det I gør, medvirker til at give 

børnene nogle af de største oplevelser for livet og give oplevelsen af at være en del 

af et fællesskab. Noget man husker altid. Så tak! 


