
 
REFERAT AF GENERALFORSAMLING I AAC - onsdag den 27. februar 2019 kl. 19.00 i AAC’s lokale 

 
Allan Kolbye bød velkommen til de 15 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 formand (for 2 år) Vacant, 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 

Mikkel og Hussein blev valgt som stemmetællere  

 

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

Allan fremlagde bestyrelsens beretning, som blev enstemmigt godkendt, og denne kan ses særskilt. 

 

Ad 3B) Idræts- og ungdomsudvalget fremlægger beretning til orientering 

Lærke og Sandra fremlagde ungdoms- og idrætsudvalgets beretning, og denne kan ses særskilt.  

 

Anita Sølyst undrede sig over, at det hverken af bestyrelsens eller IUUs beretning fremgik, at  der var indført et 

nyt træningskoncept for de 14+-årige. Hendes erfaring var, at et sådan nyt tiltag burde være blevet drøftet, også 

blandt atleter, over en længere periode, inden det blev sat i værk. Peter Klok foreslog, at såfremt der var 

yderligere, blev det drøftet under punktet eventuelt.  

 

Ad 4) Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for år 2018 til godkendelse 

Michael fremlagde det reviderede regskab.  

 

Anders Mathiesen spurgte til bestyrelsens holdning til det overskud, der blev genereret. Bestyrelsen  forklarede, 



at bestyrelsen håber, at halprojektet måske bliver aktuelt igen, og vi i så fald vil være i stand til at kunne skyde 

penge i projektet. Herunder ved vi også, at det er svært med motionsløb og tilskud fra kommunen vil falde.  

 

Heidi spurgte til, om man havde overvejet at spørge til andre klubber eller undersøge muligheden for at placere 

hallen i en anden kommune end Tårnby kommune. Punktet bliver jævnligt drøftet på øst-møderne, og det bliver 

ved snakken.  

 

Mikkel spurgte til, om man kunne markedføre motionsløb mere aggresivt, eller via andre kanaler. Dorte 

opfordrede til, at man delte opslag fra Facebook og Instagram.  

 

Regnskabet blev godkendt. 

 

Ad 5) Kassereren fremlægger budget for det kommende år 

Michael fremlagde budget for det kommende år.  

 

Klaus spurgte til det kommunale tilskud, men det er først fra 2020, at det ændres.  

 

Anders Mathiesen spurgte til posterne på træningsopholdet, der er først - det skyldes, at der er modtaget 

forudbetaling samtidig med, at der har været en reel udgift.  

 

Anita Sølyst spurgte til sponsoraftalen. Green Mango giver ikke længere et kontant tilskud. Hun  kommenterede 

desuden eliteposten, som virker urealistisk. Elitekonceptet blev drøftet, herunder alder, historik og klubbens 

overvejelser. Desuden blev det drøftet, hvilke muligheder der var for de, der ikke er gamle nok til at deltage i 

elitekonceptet.  

  

Ad 6) Fastsættelse af kontingent 

Allan fremsatte forslag om, at kontigenten ikke ændres.  

 

Bestyrelsens forslag er vedtaget.  

 

Ad 7) Behandling af eventuelt indkomne forslag 

Der var ingen indkomne forslag. 

 

Ad 8) Valg til Bestyrelsen  

Valg af formand (for 2 år) Vacant, Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (for 1 år), Dorthe Monneret (genopstiller), 

Stine Andersen (genopstiller), Elisa Thyrsted (genopstiller) 

 

Elisa blev valgt som formand (for 2 år). Det betyder, at der skal vælges et nyt bestyrelsesmedlem, da både Heidi 

og Klaus var interesserede, trak Stine sig som bestyrelsesmedlem for at koncentrere sig om udvalgsvarbejde. 



Således blev Klaus og Heidi  valgt som nye bestyrelsesmedlemmer.    

 

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

Robert Fedder og Stig Bang Petersen er genvalgt som revisorer, og Stine blev valgt som revisorsuppleant.  

 

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

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

Idræts- og ungdomsudvalget: Alle genvalgt.  

Informations- og kontaktudvalget: Alle genvalgt, Klaus ønskede at indtræde for vil gerne have fokus på de lokale 

medier.   

Arrangementudvalget: Alle genvalgt  

Motionsudvalget: Alle genvalgt, Lotte og Mikkel tilkendegav, at de gerne ville bidrage med input. .  

Heidi spurgte til, om der var nogle af udvalgene, der tog sig af sponsoraftaler, hvilket betød, at sponsorkonceptet 

og -muligheder blev drøftet. Der er mulighed for at etablere et udvalg udenom generalforsamlingen.  

 

Ad 11) Eventuelt 

Anita Sølyst spurgte til, hvorfor klubbens 25 års jubilæum ikke var blevet markeret - det var blevet glemt. 

Desuden spørgsmål til, hvorfor kolonnen resultat er blevet fjernet fra elitekonceptet, Peter Klok forklarede, at 

nogle havde flere resultater, men såfremt det var savnet, kunne det komme med igen.  

 

Anita udtrykte endvidere bekymring for, at Anders Mathiesen gav udtryk for, at nogle trænere kørte deres egne 

regler for, hvorvidt man var velkommen til ekstratræning. Punktet er på dagsordenen til trænermødet, hvor det vil 

blive drøftet nærmere.  

 

Allan orienterede om, at han havde deltaget i møde i Amagerhallen angående byggeri i forbindelse med stadion, 

nye ungdomsboliger, institution og en cafe. Boligforeningen Tårnbyhusene stod for mødet. Der er tale om 

rekreativt område, så det skal godkendes til, at der må bygges boliger. Umiddelbart kan det se ud til, at man i 

stedet lægger boligerne ved klubhuset.  

   

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

 

 

Referent: Elisa Thyrsted 

 

 


