Referat af generalforsamling i Amager Atletik Club den 29. februar 2016.
Formanden bød velkommen til de 22 personer, der var mødt frem til årets generalforsamling.
1.

Valg af dirigent, godkendelse af indkaldelse
Bestyrelsen foreslog Peter Klok som dirigent. Peter blev enstemmigt valgt og takkede for valget,
hvorefter generalforsamlingen blev konstateret rettidigt indkaldt.

2.

Valg af 2 stemmetællere
Jørn Sørensen og Stine Madsen blev valgt til stemmetællere.

3.

a) Formanden, Henning Ring, fremlagde beretning fra bestyrelsen. Beretningen blev godkendt
uden bemærkninger.
b) Formand for Ungdomsudvalget, Michael Christensen, fremlagde beretning fra udvalget til
orientering.
c) Formand for Idrætsudvalget, Heidi Nielsen, fremlagde beretning fra udvalget til orientering.

4.

Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab for år 2015 til godkendelse.
Michael Christensen gennemgik for 21. gang i træk det udleverede regnskab og knyttede
kommentarer til forskellige poster.
Verner Poulsen spurgte til bibeholdelse af klubblad frem for fuld udnyttelse af hjemmesiden.
Der var en kort snak for og imod klubblad.
Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

5.

Kassererens fremlæggelse af budget for 2016
Michael Christensen fremlagde budget for 2016 og gennemgik de største ændringer i forhold til
2015.

6.

Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent i 2016.
Kontingentet fortsætter uændret.

7.

Behandling af indkomne forslag.
Der var ikke indkommet nogen forslag.

8.

Valg af kasserer, næstformand, 3 bestyrelsesmedlemmer
Michael Christensen blev genvalgt som kasserer for en 2-årig periode.
Allan Kolbye blev valgt til næstformand for en 2-årig periode
Dorthe Monneret blev genvalgt som bestyrelsesmedlem for en 1-årig periode. Stine Andersen
blev nyvalgt.
Der var ingen kandidat til den sidste post som bestyrelsesmedlem. Når der kommer en kandidat,
indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.
Formanden takkede Anita Sølyst og Heidi Nielsen for deres arbejde i bestyrelsen.

9.

Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant for 1 år
Stig Bang Petersen og Robert Fedder blev valgt som revisorer. Verner Poulsen som
revisorsuppleant.

10. Valg til diverse udvalg for 1 år
Idrætsudvalg: Peter Klok, Benedicte Holst, Sandra Christensen, Lærke Rasmussen
Ungdomsudvalg: Michael Christensen, Benedicte Holst, Louise Clausen, Sandra Christensen,
Lærke Rasmussen, Katja Andresen (evt. en udvidelse efter forældremøde).
Informations- og kontaktudvalg: Michael Christensen, Henning Ring, Peter Klok, Chris Monneret,
Dorthe Monneret
Arrangementsudvalg: Michael Christensen, Henning Ring, Louise Clausen, Lærke Rasmussen,
Benedicte Holst
Motionsløbsudvalg: Michael Christensen, Henning Ring, Allan Kolbye
Peter Klok bad motionstrænerne opfordre motionister til at gå ind i Idrætsudvalget, så der bliver
en bred repræsentation i dette udvalg.
11. Eventuelt
Verner Poulsen ønskede mere viden om, hvad der sker i klubben. Bl.a. i form af dagsordener og
referater.
Dagsorden til bestyrelsesmøder har løbende været hængt op på vores opslagstavle. Hjemmeside
er også en mulighed til både dagsordener og referater.
Der blev spurgt til chiptidtagning. Har været fravalgt pga. en ublu høj prisstigning. Overvejes igen
i 2017 efter en væsentlig prisnedsættelse.
Helene Clausen spurgte om mulighed for en 5 km ved Ørestadsløbet. Efterspørges, når der deles
flyers ud.
Michael Christensen fortalte, at det er svært at gennemføre 3 distancer i samme motionsløb. Og
da der var færrest deltagere på 5 km, blev denne distance fravalgt.
Anita Sølyst meddelte, at bestyrelsen har overvejet trailløb og løb over de nye broer på
Christianshavn. Men der skal altså flere og nye hænder til for at løfte nye tiltag.
Johnny Darling foreslog en rabatordning ved tilmelding til motionsløb i meget god tid.
Allan Kolbye foreslog motionisterne at tage flyers med ud til de motionsløb, de deltager i.
Michael Svane spurgte til annoncering af vores motionsløb.
Anita Sølyst og Michael Christensen oplyste, at der har været annonceret i lokalaviser, hængt
plakater op, udleveret flyers til større arbejdspladser, sendt mails til løbere/firmaer, uddelt flyers
ved andre motionsløb, brug af Facebook.
Dorthe Monneret opfordrede til at dele vores opslag på Facebook, så det kommer ud til så mange
som muligt.
Verner Poulsen efterlyste bestyrelsens målsætning for klubben.
Henning Ring meddelte, at Amager Atletik Club skal være en klub for alle lige fra mini-atleter til
motionister, og for såvel bredde som elite.
Robert Fedder mente, at det var for dårligt, at vi kun havde en deltager til DM (senior). Spurgte,
om den tidligere målsætning for eliteaktive blev evalueret og indfriet i f.t. elitedivision, medaljer
m.v.

Formandens beretning er et fint bevis på indfrielse af målsætning.
Og med vores elitepolitik har vi formået at fastholde vores eliteaktive, så de ikke forsvinder til
andre klubber.
Benedicte Holst efterlyste mere orientering om, hvad en hjælpeopgave til stævner indebærer.
Michael Christensen meddelte, at nye forældre opfordres til at møde op til atletikmærkestævner,
som er en form for dommeruddannelse.
Verner Poulsen meddelte, at mange motionister er kede af ikke at kunne få tilskud til
arrangementer.
Man havde ligeledes undret sig over, at hjælp til Copenhagen Marathon ikke var en del af de
obligatoriske hjælpeopgaver, hvis man løber gratis til vores motionsløb, men en hjælp til et
elitebudget.
Allan Kolbye meddelte, at indtægter ved forskellige arrangementer er en indtægt til klubkassen.
Anita Sølyst fortalte, at Cph maraton heller ikke er en del af de 5 obligatoriske hjælpeopgaver, en
eliteaktiv skal præstere.
Heidi Nielsen oplyste, at motionsgruppen var gjort opmærksom på, at det var for at hjælpe de
eliteaktive, som normalt primært står for denne aktivitet.
Johnny Darling bad om, at man ikke altid præmierer toppen men også tænker på bredden.
Johnny ønskede ligeledes, at seniorbetalende medlemmer kunne få betalt startgebyr til såvel
atletikstævner som motionsløb.
Henning Ring oplyste, at man i bestyrelsen har talt om forskellige former for præmiering,
herunder årets motionist.

Formanden takkede for god ro og orden.

