
 

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I AAC 
 
Årets generalforsamling der skulle have været 
afholdt i februar, var pg.a. Covid-19 udskudt til 
afholdelse 25.august 2021 i AAC’s lokale 

 
Kate Ladefoged 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 

4. Kassereren fremlægger det reviderede 

regnskab for år 2020 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 1 1/2 år), valg af 3 

bestyrelsesmedlemmer (for 1/2 år) 

9. Valg af 2 revisorer og en 

revisorsuppleant (for 1/2 år) 

10. Valg til diverse udvalg (for 1/2 år) 

11. Eventuelt 

 

Ad 1) Valg af dirigent, godkendelse af 

indkaldelse 

Peter Klok blev valgt og konstaterede at indkaldelse 

var udsendt jævnfør lovene. 

 

Ad 2) Valg af 2 stemmetællere 

Yardena Jensen og Marlene Bjørn blev valgt. 

 

Ad 3A) Bestyrelsen fremlægger beretning for 

det forløbne år til godkendelse 

Kate Ladefoged fremlagde bestyrelsens beretning, 

som blev enstemmigt godkendt, og denne kan ses 

særskilt. Der var ingen spørgsmål til bestyrelsens 

beretning.  

 

Ad 4) Kassereren fremlægger det reviderede 

regnskab for år 2020 til godkendelse 

Michael Christensen fremlagde det reviderede 

regnskab, og gennemgik de forskellige poster. 

Affødte kun ganske få spørgsmål – enstemmigt 

godkendt. 

 

Ad 5) Kassereren fremlægger budget for 2021 

Michael fremlagde budget for 2021, som det så ud 

ved årets start. På det tidspunkt vidste man ikke 

hvor Covid-19 bragte os hen – så mange poster var 

meget svære at bedømme. Trods aflysninger af alle 

indtægtsgivende arrangementer forventes året dog 

at give et mindre overskud. 

 

Ad 6) Fastsættelse af kontingent 

Allan fremsatte forslag fra bestyrelsen om at 

kontingent ikke ændres.  

Forslag blev vedtaget.  

 

Ad 7) Behandling af eventuelt indkomne forslag 

Der var ingen indkomne forslag. 

 

Ad 8) Valg til Bestyrelsen  

Valg af formand (for 1 1/2 år): Thomas Brinch har 

trukket sig – Kate Ladefoged blev valgt som ny 

formand. Christian Bjerre genvalgt til bestyrelsen ( 

½ år), Katja Andresen og Elisa Thyrsted nyvalgt til 

bestyrelsen ( for ½ år).  

 

Ad 9) Valg af 2 revisorer og en revisorsupleant 

(for 1 år) 

Stig Bang Petersen og Yardena Jensen blev valgt 

som revisorer, og Stine Andersen 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 på sitet. 

 

Idræts- og ungdomsudvalget: Alle fortsætter, Katja 

Andresen og Marlene Bjørn blev nyvalgt. 

Informations- og kontaktudvalget: Michael træder 

ud. 

Arrangementudvalget: Michael træder ud. 

Motionløbsudvalget: Michael træder ud. 

 

Ad 11) Eventuelt 

Christian fortalte om bestyrelsens arbejde med en 

visionsplan 2030 med delmål 2025. Der vil senere 

blive indbudt til klubmøde om tingene. 

 

Christian orienterede om den igangværende 

hvervekampagne som er sat i søen her i starten af 

august, og som fortsætter til ind i oktober måned. 

 

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

 

Referent: Michael Christensen 


