REFERAT AF GENERALFORSAMLING I AAC - mandag den 24. februar 2020 kl. 19.00 i AAC’s lokale
Elisa Thyrsted bød velkommen til de 12 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 2019 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), valg af næstformand (for 2 år), valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
(for 1 år)

9.

Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant (for 1 år)

10.

Valg til diverse udvalg (for 1 år)

11.

Eventuelt

Ad 1) Valg af dirigent, godkendelse af indkaldelse
Klaus Bäckström Nielsen blev valgt, og indkaldelse blev godkendt.

Ad 2) Valg af 2 stemmetællere
Lærke Rasmussen og Yardena Jensen blev valgt som stemmetællere.

Ad 3A) Bestyrelsen fremlægger beretning for det forløbne år til godkendelse
Elisa fremlagde bestyrelsens beretning, som blev enstemmigt godkendt, og denne kan ses særskilt. Der
var ingen spørgsmål til bestyrelsens beretning.

Ad 3B) Idræts- og ungdomsudvalget fremlægger beretning til orientering
Kate Lagedfoged fremlagde ungdoms- og idrætsudvalgets beretning, og denne kan ses særskilt.

Ad 4) Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for år 2019 til godkendelse
Michael Christensen fremlagde det reviderede regnskab.

Yardena spurgte til, om der var et marketingsbudget af hensyn til at reklamere og hverve nye
medlemmer, mens Henrik Pallesen spurgte til et budget afsat til at fastholde de aktive i klubben, især
relevant for 15+ gruppen. Det gav en større overvejelse om, hvordan man får de unge til at fastholde

deres træning og blive i klubben, uanset om man går mest op i træning eller i det sociale.

Regnskabet blev godkendt.

Ad 5) Kassereren fremlægger budget for det kommende år
Michael fremlagde budget for det kommende år. Der var ingen spørgsmål til det fremlagte budget.

Ad 6) Fastsættelse af kontingent
Elisa fremsatte forslag om, at kontingent ikke ændres.

Bestyrelsens forslag blev vedtaget.

Ad 7) Behandling af eventuelt indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.

Ad 8) Valg til Bestyrelsen
Valg af kasserer (for 2 år): Michael Christensenn (genopstiller), valg af næstformand (for 2 år): Allan
Kolbye (genopstiller), valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (for 1 år): Dorthe Monneret (genopstiller), Heidi
Rasmussen (genopstiller), Klaus Bäckström Nielsen (genopstiller).

Alle genvalgt.

Ad 9) Valg af 2 revisorer og en revisorsupleant (for 1 år)
Robert Fedder og Stig Bang Petersen blev genvalgt som revisorer, og Stine Andersen 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.

Idræts- og ungdomsudvalget: Alle fortsætter, Heidi Rasmussen er indtrådt i løbet af året, Yardena
indtræder.
Informations- og kontaktudvalget: Alle fortsætter, Yardena og Elisa indtræder.
Arrangementudvalget: Alle fortsætter, Sandra Christen indtræder.
Motionløbsudvalget: Michael og Allan Kolbye fortsætter, Klaus, Heidi og Elisa indtræder.

Ad 11) Eventuelt
Kate foreslog, at man i forbindelse med sæsonopstart mindede forældre om at de gerne må se deres

børn træne - for også at få forældrene engageret i børnenes sport. Allan foreslog IUU, at man sørgede for
noget kaffe i forbindelse med træning. Sandra mindede Allan om, at han ville tage forældre med rundt en
dag til træning for at give fif til de forskellige discipliner, som forældrene kunne bruge ved stævner. Kate
nævnte, at hun også har materiale fra kursusforløb, som man kunne videreformidle til forældrene.

Elisa foreslog, om man kunne have koordineret løb for forældre, mens børnene træner, for at skabe
sammenhold forældre imellem.

Henrik opfordrede trænerne til at tage fat i nye forældre, når der skal hjælpes, også for at få dem bragt i
spil, så de fornemmer, at de godt kan hjælpe og dermed bliver en del af klubben.

Jesper Bollerslev Jensen nævnte, at Facebook-grupperne for forældrene virkede rigtig godt, evt. kunne
man have en gruppe, der var rettet mod alle forældre. Allan nævnte, om man burde lønne en for at styre
Facebook-grupperne. Brug af Facebook for de forskellige grupper og generelt for alle forældre tages
videre i Informations- og kontaktudvalget, inkl. hvad der formidles pr. e-mail og/eller Facebook.

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

Referent: Elisa Thyrsted

