
REFERAT AF GENERALFORSAMLING I AAC - mandag den 21. februar 2022 kl. 19.00 i AAC's lokale 

 

DAGSORDEN  

1. Valg af dirigent, godkendelse af indkaldelse 
2. Valg af 2 stemmetællere 
3.  

a. Bestyrelsen fremlægger beretning for de forløbne år til godkendelse  
b. Ungdoms-/Idrætsudvalget fremlægger beretning til orientering 

 
4. Kasseren fremlægger det reviderede regnskab for 2021 til godkendelse 
5. Kassereren fremlægger budget for det kommende år 
6. Fastlæggelse af kontingent 
7. Behandling af eventuelt indkomne forslag 
8.  

Valg af kasserer (for 2 år – Michael genopstiller ikke) 
Valg af næstformand (for 2 år – Allan genopstiller ikke) 
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (for 1 år – alle genopstiller) 
 

9. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant (for 1 år) 
10. Valg til diverse udvalg (for 1 år) 
11. Eventuelt 

 

Kate bød på vegne af bestyrelsen velkommen til de i alt 14 fremmødte.  

 

Ad 1) Valg af dirigent, godkendelse af indkaldelse 

Bestyrelsen foreslog Peter Klok som dirigent. Han blev valg og konstaterede indledningsvis, at indkaldelsen 
kunne godkendes, idet det var sket i henhold til foreningens vedtægter.  

 

Ad 2) Valg af 2 stemmetællere 

Karina Klok og Yardena Jensen blev valgt som stemmetællere.  

 

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

Kate fremlagde bestyrelsens beretning, og denne kan ses særskilt.  

 

Anders Mathiesen spurgte til kasteburet på stadion, hvor nettet ikke passer. Bestyrelsen er obs på 
problemet, og der arbejdes på at få løst problemet.  

 



Johnny Darling spurgte til nedrivning af klubhuset og strategien. Mht. klubhuset: det rives ned da der skal 
opføres ungdomsboliger og institution. Tutten fortsætter i den nye bygning, og der kommer mødelokale, 
som vi og fodboldklubben skal deles om. Der opsættes containere/pavillon ved cykelparkering til 
midlertidig brug. Mht. strategi:  Kate og Christian uddybede i forhold til strategien, at strategien er lagt, og 
bestyrelsen vil følge op på den. Men bestyrelsen er meget lydhør over for input, gode ideer og hjælp. 
Bestyrelsens beretning skal ikke forstås som om, at klubben kun skal være en eliteklub ej heller kun en 
motionistklub. 

Der var generel ros til bestyrelsens beretning, som blev enstemmigt godkendt.  

 

Ad 3) b. Ungdoms-/idrætsudvalget fremlægger beretning til orientering 

Yardena fremlagde ungdoms-/idrætsudvalgets beretning, som kan ses særskilt. Der var ingen 
kommentarer/spørgsmål til beretningen. 

 

Ad 4) Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for 2021 til godkendelse 

I Michaels fravær fremlagde Christian det uddelte, reviderede regnskab. Et positiv resultat på grund af 
begrænset stævneudgifter og ingen løn til administrator, men til gengæld indtægter fra "sponsorater" i 
forbindelse med startgebyrer til Christianshavnermilen og tilskud fra corona-pulje og DGI.  

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.  

 

Ad 5) Kassereren fremlægger budget for det kommende år 

Christian fremlagde budgettet for det kommende år.  

 

Marlene Bjørn foreslog, at der blev sat flere penge af til trænertøj, så trænerne kunne få en god jakke til 
dårligt vejr. 

Johnny stillede spørgsmål til det ønskede antal deltagere til Christianshavnermilen. I forhold til klubtøj 
mindede han om, at man skal huske, at der er nogen der løber langt og så vil singlet var en god ide.  

Marlene spurgte til digitalisering i forhold til administration af klubben, og Christian fortalte, at der var sat 
penge af til digitalisering. 

Helle Klok var enig i bestyrelsens beslutning om at satse på Christianshavnermilen i forhold til at generere 
indtægt. Samtidig påpegede hun, at det er billigt at gå til atletik sammenlignet med fx andre sportgrene og 
motionscentre, så opbakning i forhold til den varslede, begrænsede forhøjelse af klubkontingent (6-7%). I 
forhold til konkurrencetøj er der for mange forskellige konkurrencedragter i omløb.  

Anders kommenterede på budgetpost til materialeindkøb, at der var behov for nye (ordentlige) startblokke.  

 

Ad 6) Fastlæggelse af kontingent 



Christian redegjorde for bestyrelsens overvejelse om nyt forslag til kontingentstruktur, herunder 
præsentation af forslag om at der oprettes "track fit" hold. Baggrunden er, at bestyrelsen gerne vil have 
flere medlemmer og have engageret fx forældre. 

Flere bemærkede, at det måske var for voldsomt i forhold til antallet af typer af kontingenter af hensyn til 
administration og overblik.  

Bestyrelsen foreslår, at senior / veterantræning vil omfatte al træning med en stigning på 7%, mens et 
familieabonnement dækker husstanden, mens den faste rabat på 25% bortfalder.  

Generalforsamlingen vedtog kontingentændringen, der fremgår nedenfor: 

 

 

 

 

Ad 7) Behandling af eventuelt indkomne forslag 

Peter Klok havde stillet forslag om, at Michael blev gjort til æresmedlem af klubben. Bestyrelsen mente dog 
at kunne konstatere ud fra medlemslisten, at Michael allerede er æresmedlem. Peter Klok havde indstillet 
med følgende begrundelse:  

Amager Atletik Club blev stiftet i 1993 som en sammenslutning af klubberne Amager IF, 
Kastrup Tårnby Atletik og SAS Atletik. 

En af de drivende kræfter i dette arbejde var Michael Christensen. Siden da har Michael været 
et særdeles engageret medlem, såvel som aktiv atletik udøver, bestyrelsesmedlem samt i 
utallige udvalg. 

Medlemsskaber
Årlig halvårlig mdr. Årlig pr. halvår Pr. mdr Ændring %

Nuværende Passive 360 - 30 385 193 32 6,5%
Nuværende Miniatletik 4-7 år 720 360 60 770 385 64 6,5%
Nuværende Ungdom 8-17 år. 1200 600 100 1.280 640 107 6,3%
Nuværende Motion - Løb 720 360 60 770 385 64 6,5%

Ny Motion - Track fit - - - 1.280 640 107 -
Nuværende Senior og veteraner(år 14+) 1440 720 120 1.550 775 129 7,1%

NY Fri Familie abonnement (2-6)*** - - - 3.000 1.500 250 -
Nuværende Fri/Æres 0 - - - - - -

Nuværende Forslag regulering

Medlemsskaber

Passive 
Miniatletik 4-7 år
Ungdom 8-17 år. 
Motion - Løb
Motion - Track fit
Senior og veteraner(år 14+)
Fri Familie abonnement (2-6)***
Fri/Æres

Klub Træning Tilskud* Træning Træning 
Info Vægtkælder løb/stævner Hold alle hold
x x - - -
x x x x -
x x x x -
x x x x -
x x x x -
x x x x x
x x x x x
x x x x x

* Optil 3 starter til atletikstævner betalt af klubben pr. dag eller Chr. milen**

** Forudsætter at man deltager i min 3 "hjælp din klub" (hjælper løb o.lign)

*** Gælder personer tilknyttet samme hustand/adresse



Igennem mange år har Michael været ansat i klubben som ’administrator’. Den primære 
opgave var at arrangere klubbens motionsløb, hvis overskud har været en væsentlig 
indtægtskilde og en forudsætning for finansiering af klubbens mange tilbud til de aktive 
atleter. 

Michael har været bestyrelsesmedlem siden klubbens stiftelse, de fleste af årene som 
kasserer (27 år). Om nogen anden har han passet på klubbens penge, nærmest som var de 
hans egne. 

Den primære årsag til at jeg indstiller Michael som æresmedlem er, at han har været 
klubbens mand igennem alle årene og gang på gang ofret sig for klubbens interesser. 

Dette har bl.a. ytret sig i form af følgende frivilligt arbejde: 

• Deltagelse i diverse udvalg gennem 30 år… oftest som primusmotor 
• Udarbejdelse af klubblad og statistik 
• Drivkræften bag utallige arrangementer som bl.a. stævner, hytteture, sociale 

arrangementer, klubture, atletikskoler, foredrag, klubfester m.m. 
• Opdatering af klubbens hjemmeside, herunder tilmelding til stævner m.m. 
• Listen af frivilligt arbejde er væsentlig længere, men listes ikke her. 

 Med udgangspunkt i ovenstående indstiller jeg hermed til generalforsamlingen, at Michael 
Christensen optages som æresmedlem. 

Som æresmedlem er man kontingentfri medlem af klubben på livstid. 

Generalforsamlingen tildelte naturligvis Michael æresmedlemskab (igen?).  

 

Ad 8) Valg til bestyrelsen 

Valg af kasserer for 2 år (Michael genopstiller ikke): Lise-Lotte Larsen blev valgt; valg af næstformand for 2 
år (Allan genopstiller ikke), Christian blev valgt; valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (for 1 år – siden 
indkaldelse havde Katja Andresen besluttet ikke at genopstille), Marlene Bjørn blev valgt, mens en plads 
står ledig.   

 

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

Generalforsamlingen genvalgte Yardena og Stig, mens Karsten Nissen Pedersen blev valgt som 
revisorsuppleant.  

 

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

Ungdoms & Idrætsudvalg: Michael og Stine ønsker ikke at fortsætte. Øvrige medlemmer: Sandra B 
Christensen, Lærke Rasmussen, Peter Klok, Kate Ladefoged, Yardena Jensen, Marlene Bjørn. 

 



Informations- & kontaktudvalg: Peter Klok, Klaus Bäckström Nielsen, Yardena Jensen , Kate Ladefoged, 
Elisa Thyrsted, Katja Andresen, Sebastian Larsen og Ada Nissen Thyrsted.  

 

Arrangementsudvalget: Medlemmer: Lærke Rasmussen, Sandra B Christensen - det blev besluttet at 
nedlægge udvalget, da Sandra og Lærke ikke ønsker at fortsætte, og opgaverne kan løses af IUU.  

 

Motionsløbsudvalg: Allan Kolbye ønsker ikke at fortsætte, men står stadig til rådighed i forbindelse med 
afvikling af Christianshavnermilen. Medlemmer: Klaus Bäckström Nielsen. 

 

Ad 11) Eventuelt 

Johnny spurgte til, om det stadig var gratis for medlemmer at deltage i Christianshavnermilen, hvilket blev 
bekræftet.  

Anders spurgte til, om Christianshavnermilen bliver med elektronisk tidstagning, men det sker ikke endnu, 
grundet prisen.  

En generalforsamling præget af kommentarer og spørgsmål, der alle bidrog til en god og konstruktiv 
stemning blev afsluttet af dirigent Peter Klok.  

 

Referent: Elisa Thyrsted 

 


