
Formandens beretning

Det er ingen hemmelighed at sidste sæson startede med store omvæltninger i Aarhus Curling 
Klub. To af de bærende medlemmer og samtidigt medlemmer af bestyrelsen valgte at forlade 
klubben – samtidigt valgte Thorbjørn Jørgensen at trække sig som formand, hvilket betyder at det 
er mig som sidder her i dag. 

Jeg blev valgt som Formand for Aarhus Curling Klub i August 2015 og skulle sammen med Dan 
Thorup, nyvalgt næstformand og Thorbjørn Jackholm, forsøge at samle arbejdet op efter den de 3 
tidligere bestyrelsesmedlemmer. 

Opgaven at skulle samle op efter den tidligere bestyrelse og specielt den tidligere formand, som i 
så mange år har lagt så meget arbejde i klubben har været en stor udfordring og det har klart 
domineret opgavelisten for bestyrelsen det sidste år. 
Vi er dog efterhånden kommet ovenpå og ved hjælp af godt samarbejde i bestyrelsen og med 
hjælp fra vores samarbejdspartnere i Skøjtehallen og hos Kommunen har vi efterhånden fået et 
fodfæste som gør at vi nu kan se fremad. 

Sidste års største ændringer i klubben – når man ser bort fra bestyrelsen – er nok den nye politik 
omkring deltagelse i turneringer og opbygningen af hold samt et nyt fokus på reklame for klubben 
via sociale medier.

Vi besluttede i bestyrelsen at vi fremover ikke ville arrangere egentlige ”klub-hold” men lade 
medlemmerne selv arrangere deres deltagelse i turneringer. Det gjorde vi for at give de deltagende
medlemmer større ejerskab over holdet, for at fremme at der måske kunne opbygges nogle mere 
faste hold samt for at nedbringe arbejdsbyrden på bestyrelsen. Den tidligere formand har de 
foregående år brugt meget tid på at arrangere, fylde og tilmelde hold ifbm. turneringsdeltagelse. 
Det er generelt blevet modtaget godt men med en del kritik fra enkelte medlemmer som føler de 
ikke kommer så meget med til turneringer som de har gjort tidligere.

I lyset af sidste års medlemstilbagegang hvor vi er gået fra ca. 22 til ca. 15 medlemmer og for 
fremadrettet at sikre flere medlemmer i klubben har Bestyrelsen forsøgt at skabe en ny 
reklamestrategi for klubben. Det største nye tiltag er at vi har taget Facebook i brug for at sprede 
budskabet om klubben og bruger de sociale medier som en reklamesøjle for klubben – herunder 
igennem betalt markedsføring – dertil kommer vores nye hjemmeside som Dan Thorup satte i 
gang i sidste sæson og som bruges til den mere generelle information til nye og eksisterende 
medlemmer.
Målet med reklamerne har været at få flere folk ud og prøve Curling og derigennem håbe at 
fastholde dem således vi kan sikre den næste generation af spillere i klubben. Indtil videre har 
reklamerne vist sig effektive i forhold til at lokke folk ud og prøve mens fastholdelsen – som 
sædvanligt – har vist sig noget sværere. Bestyrelsen afprøver et nyt tiltag med at gøre 
curlingskolerne mere fleksible, via elektronisk tilmelding på hjemmesiden, således folk kan arbejde 
uden om andre aftaler og lignende. 

Rent sportsligt var sidste sæson en fornuftig succes når vi deltog i turneringe viste vi god form – 
specielt til Jysk/Fynsk mesterskab – hvor ACK var repræsenteret med en fin 3. plads. ACK har 
været repræsenteret i mange forskellige turneringer, som f.eks. da medlemmer sikrede sig en 
plads sammen med et Odense hold.

Ser man udenfor klubben er der sket meget som i større eller mindre grad påvirker klubben. 
Lokalt er der kommet ny leder for skøjtehallen, Dinah Nielsen, som har overtaget fra Steen. Dinah 
er samtidigt leder for Gellerupbadet og for Globus1 – hvilket viser at det vil være en ny type 
lederskab som vi fremover skal forholde os til. Indtil videre har det været positivt og Dinah ønsker 



en bedre dokumenteret arbejdsgang end det tidligere har været tilfældet – hvor mange aftaler blev 
holdt i Steens hoved og hans sorte kalender. 
Fremover vil vores aftaler med skøjtehallen være dokumenteret med bookinger fra Lokalebooking 
og dermed skulle det gerne være helt klart hvad der er aftalt. 
Thorbjørn Jackholm og undertegnede deltager den 8. september i det første møde i et nyt 
Samarbejdsudvalg hvor vi sammen med Dinah Nielsen og de andre klubber skal finde den bedste 
måde at organisere os. Det har jeg store forhåbninger til. 

I Dansk Curling Forbund er der også sket mange ting det sidste år. 
Det største er nok at vi i foråret, efter lang tids venten, fik nye vedtægter. Det er absolut ikke 
vedtægter som løser alle problemer men som er et skridt i den rigtige retning og som vi må håbe 
kan hjælpe med at skabe et Dansk Curling Forbund som er mere i balance end tidligere. 

Bl.a. er der med de nye vedtægter skabt en ny stemmefordeling til generalforsamlingen, som man 
kan håbe bremser ”delingen” af de større klubben i mindre enheder, med det mål at maksimere 
stemme antallet den enkelte klub kan opnå. 

Derudover er der ændret i fordelingen af medlemmer til bestyrelsen, således regionerne ikke 
længere repræsenteres på samme måde som tidligere – men hvor man i stedet skal have en 
repræsentant fra klubberne som spiller i skøjtehaller. 

Sidst men ikke mindst kan EM i Esbjerg i november 2015 samt Herrelandsholdets finaleplads med 
VM i foråret nævnes som nogle af de mere nævneværdige og absolut glædelige resultater fra 
dansk Curling det sidste år.  


