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REFERAT AF GENERALFORSAMLING I AAC - mandag den 26. februar 2018 kl. 19.30 i AAC’s lokale 

 

Rene Thomsen bød velkommen til de 16 fremmødte.  

 

DAGSORDEN 

1. Valg af dirigent, godkendelse af indkaldelse 

2. Valg af 2 stemmetællere 

3. A. Bestyrelsen fremlægger beretning for det forløbne år til godkendelse 

B. Ungdoms/Idrætsudvalget fremlægger beretning til orientering 

4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for år 2017 til godkendelse. 

5. Kassereren fremlægger budget for det kommende år 

6. Fastsættelse af kontingent 

7. Behandling af eventuelt indkomne forslag 

8. Valg af kasserer (for 2 år) Michael Christensen (genopstiller), valg af næstformand (for 2 år) Allan 

Kolbye (genopstiller), valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (for 1 år), Dorthe Monneret (genopstiller), Stine 

Andersen (genopstiller), Elisa Thyrsted (genopstiller) 

9. Valg af 2 revisorer og en revisorsupleant (for 1 år) 

10. Valg til diverse udvalg (for 1 år) 

11. Eventuelt 

 

Ad 1) Valg af dirigent, godkendelse af indkaldelse 

Peter Klok blev valgt, og indkaldelse blev godkendt 

 

Ad 2) Valg af 2 stemmetællere 

Lærke Rasmussen og Klaus Nielsen blev valgt som stemmetællere  

 

Ad 3A) Bestyrelsen fremlægger beretning for det forløbne år til godkendelse 

Rene fremlagde bestyrelsens beretning og knyttede efterfølgende nogle bemærkninger til Bestyrelsens indsats for at 

komme i dialog med kommunen vedrørende ønsket om en indendørshal, som må anses som et langsigtet projekt.  

 

Bestyrelsens beretning blev enstemmigt godkendt og kan ses særskilt. 

 

Ad 3B) Ungdoms-/idrætsudvalget fremlægger beretning til orientering 

Peter Klok fremlagde ungdoms- og idrætsudvalgets beretning, og denne kan ses særskilt. Anita Sølyst opfordrede 

ungdomsudvalget til at “prikke” nogle af de unge på skuldrene, så de kan blive udvalgt til noget mere fokuseret 

specialtræning.  

 

Ad 4) Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for år 2017 til godkendelse 

Michael fremlagde det reviderede regnskab.  

 

Anita Larsen påpegede, at der et par steder i regnskabet stod 2016. Endvidere spurgte hun til, om portoen til 
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klubbladet/statistikken kunne spares væk, så det i stedet kunne formidles digitalt. Bestyrelsen oplyste, at mange af 

bladede blev fordelt af Michael, mens de der blev sendt, blev sendt ud til passive medlemmer, som vi ikke ser i klubben. 

Anita Sølsyst påpegede, at man måske nok var bekendt med “nyhederne” allerede fra hjemmesiden. Michael oplyste, at 

trafikken på hjemmesiden var begrænset, hvilket også var Peter Kloks erfaring, når han talte med de aktive. Rene 

bekræftede, at Bestyrelsen nok skulle fortsætte med at overveje, hvorvidt det stadig er aktuelt med fysiske klubblade og 

statistikker.  

 

Regnskabet blev godkendt. 

 

Ad 5) Kassereren fremlægger budget for det kommende år 

Michael fremlagde budget for det kommende år. Samtidig orienterede Michael om, at vi har tilkendegivet, at klubben 

vil være med-arrangør af et jubilæumsløb i forbindelse med Christianshavns 400 års fødselsdag i august 2018. Samtidig 

vil foreningen bagved jubilæumet medtage Børnemilen i deres markedsføringsmateriale, idet Børnemilen afvikles 

dagen efter jubilæumsløbet.  

 

Anita Sølyst spurgte ind til elitebudget, idet udgiften til Peter Skoumal er forsvundet, og elitegruppen er blevet mindre i 

og med at Lisa Brix ikke længere er i klubben. Bestyrelsen oplyste, at der ikke er nye elitetiltag. Endvidere spurgte 

Anita Sølyst indtil udgiften til Malmø, idet det ikke fremgår, om udgiften til Malmø er relateret til elitegruppen. I 

forhold til halprojektet spurgte Anita ind til, om driftsomkostningerne er overvejet. Bestyrelsen oplyst bl.a. at der 

arbejdes på et alternativ til Malmø, nemlig at anvende indendørs faciliteter i Hvidovre. I forhold til halprojektet blev det 

oplyst, at spørgsmålet om driftsomkostninger er relevant, men at det endnu er for tidligt i processen at forholde sig til. I 

første omgang handler det om at få kommunen i dialog. 

 

Ad 6) Fastsættelse af kontingent 

Som nævnt i Bestyrelsens beretning arbejdes der på et halprojekt. Skal klubbens egenkapital i spil, bør økonomien 

konsolideres. Samtidig har Bestyrelsen set på andres klubbers kontingenter, og klubben ligger i den billige ende. Der er 

ikke rørt ved kontingentet i 5 år, så derfor synes Bestyrelsen, at det er passende med en moderat stigning.  

 

Således foreslår Bestyrelsen en stigning på DKK 20 for ungdom, DKK 20 for seniorer, DKK 10 for motionister og 

minier og DKK 5 for passive medlemmer om måneden. Umiddelbart vil det give omkring DKK 50.000 fremadrettet 

ekstra om året (dog ikke 2018, idet nogle allerede har betalt kontingent).  

Anita Sølyst spurgte, om Bestyrelsen havde overvejet om nogle ville ændre medlemsskab på baggrund af stigningen. 

Der er meget få seniorer, så Bestyrelsen vurderer ikke, at det vil udgøre et problem.  

 

Stemmer for: 15, stemmer imod: ingen, stemmer ikke: 1.  

 

Bestyrelsens forslag blev vedtaget.  

 

Ad 7) Behandling af eventuelt indkomne forslag 

Der var ingen indkomne forslag. 
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Ad 8) Valg til Bestyrelsen  

Valg af kasserer (for 2 år) Michael Christensen (genopstiller), valg af næstformand (for 2 år) Allan Kolbye 

(genopstiller), valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (for 1 år): Dorthe Monneret (genopstiller), Stine Andersen 

(genopstiller), Elisa Thyrsted (genopstiller) 

 

Ingen yderligere ønskede at opstille, så alle blev genvalgt.  

 

Ad 9) Valg af 2 revisorer og en revisorsupleant (for 1 år) 

Robert Fedder og Stig Bang Petersen blev genvalgt som revisorer, og Klaus Nielsen blev genvalgt som 

revisorsuppleant.  

 

Ad 10) Valg til diverse udvalg (for 1 år) 

Der blev valgt medlemmer til alle klubbens udvalg, se særskilt opdateret liste. 

 

Ungdoms-/idrætsudvalget: Louise Clausen udtræder, Stine indtræder, øvrige genvalgt.  

Informations- og kontaktudvalget: Elisa indtræder, øvrige genvalgt.   

Arrangementudvalget: Louise Clausen udtræder, øvrige genvalgt  

Motionsudvalget: alle genvalgt.  

 

Ad 11) Eventuelt 

Tina Gretlund spurgte ind til køb af klubtøj til de mindre børn. Peter Klok nævnte tøjlageret og spurgte, om vi skulle 

overveje at få lavet noget nyt klubtøj. Stine nævnte samtidig, at det ville være smart, at det kunne bestilles over nettet - 

der er nye muligheder i forhold til dengang det nuværende tøjlager blev indkøbt. Bestyrelsen vil se på en løsning, så de 

aktive kan få ens klubdragter, og overveje, hvad der skal ske med det resterende lager 

 

Yusuf spurgte angående brug af Hafniahallen til træning af sprint og hæk. Allan oplyste, at det fungerede fint som 

nødløsning, men vi vil stadig foretrække at få vores egen hal.  

 

Tina Gretlund spurgte om trænere til stævnerne. Som forældre til de mindre børn, er det rart, når der er 

træneropbakning. Sandra oplyste, at det fremgår af klubbladet, og at det af trænergruppen er blevet prioriteret at komme 

til flere stævner. Kate og Sandra oplyste, at de orienterede deres aktive om, hvilke stævner, der var trænere til stede ved. 

Måske det også burde fremgå af terminslisten på hjemmesiden udover i klubbladet.  

 

 

Rene afsluttede med at sige tak for god ro og orden.  

 

 

/ Elisa Thyrsted 
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