
REFERAT AF GENERALFORSAMLING I AAC  
mandag den 20. februar 2023 kl. 18.00 i mødelokale 2, Tårnby Bibliotek 
 
DAGSORDEN 
 

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

 
a. Bestyrelsen fremlægger beretning for det forløbne år til godkendelse 
b. Ungdoms-/idrætsudvalget fremlægger beretning til orientering 

 
4. Kasseren fremlægger det reviderede regnskab for 2022 til godkendelse 
5. Kassereren fremlægger budget for det kommende år 
6. Fastlæggelse af kontingent 
7. Behandling af eventuelt indkomne forslag 
8. Valg til bestyrelsen 

 
a. Valg af formand (Kate genopstiller ikke, Elisa opstiller) 
b. Valg af næstformand (Christian ønsker ikke at fortsætte)  
c. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (for 1 år – Kate, Hussein ønsker valg og 

Marlene 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 12 fremmødte.  
 
Ad 1) Valg af dirigent, godkendelse af indkaldelse 
Bestyrelsen foreslog Peter Klok som dirigent. Han blev valgt og konstaterede indledningsvis, at 
indkaldelsen kunne godkendes, idet det var sket i henhold til foreningens vedtægter.  
 
Ad 2) Valg af 2 stemmetællere  
Denis og Line blev valgt som stemmetællere.  
 
Ad 3a) Bestyrelsen fremlægger beretning for det forløbne år til godkendelse 
Kate fremlagde bestyrelsens beretning, og denne kan ses særskilt. Beretningen blev godkendt, 
og der var ingen bemærkninger/kommentarer fra de fremmødte.  
 
Ad 3b) Idræts- og ungdomsudvalget fremlægger beretning til orientering 
Marlene fremlagde idræts- og ungdomsudvalgets beretning, som kan ses særskilt.  
 
 



Ad 4)  Kasseren fremlægger det reviderede regnskab for 2022 til godkendelse 
Lise-Lotte fremlagde det uddelte, reviderede regnskab. Ny bogføringslov har betydet, at tidligere 
praksis er ændret - regnskab er nu elektronisk. Vi går ud af 2022 med underskud på ca. 
160.000 kr., som skyldes store investeringer, som også er nævnt i bestyrelsens beretning.  
 
Indtægter er primært kontingenter, hvor en udfordring er, at en del medlemmer ikke betaler til 
tiden/melder sig ud. Klubbens udfordringer med MinForening har ikke gjort det nemmere, men 
alligevel har vi stadig nogle, der ikke betaler. En overvejelse i bestyrelsen, om hvordan vi kan 
sikre os, at medlemmer betaler.  
 
Der blev spurgt ind til klubbens udgifter til Tenerife, da det er en større udgift, når klubben har 
underskud. Bestyrelsen oplyste, at det er planen, at der i 2023 skal ses på tilskudsordninger 
generelt.   
 
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.  
 
Ad 5) Kassereren fremlægger budget for det kommende år 
På vegne af kassereren fremlagde Elisa forslag til budget for det kommende år. Udgifter til 
tilskud og løn går op, det samme gør indtægter baseret på forhøjet startgebyr til 
Christianshavnermilen og forslag om forhøjelse af kontingent.  
 
Peter Klok spurgte til, hvordan tilmeldingsantallet ser ud i forhold til sidste år for 
Christianshavnermilen, men det kan bestyrelsen desværre ikke sige noget om, da vi har et nyt 
system og er kommet senere i gang på grund af forsinket behandlingstid hos Københavns 
Kommunes afdeling for arrangementer. Det er naturligvis afgørende for klubbens indtægter, at 
Christianshavnermilen kører.  
 
Ad 6) Fastlæggelse af kontingent 
Marlene og Elisa redegjorde for bestyrelsens forslag om at hæve kontingent samt justere 
enkelte kontingentgrupper. Det indebærer, at ungdom fremover dækker de 8-13-årige, mens de 
ældre ungdom slås sammen med seniorgruppen, idet kontingentgrupperne således afspejler 
antallet af træninger, der tilbydes om ugen - 3 gange ugentlig for de 8-13-årige og 3+ gange 
ugentlig for de ældre. Selv med en forhøjelse af kontingentet, ligger det stadig under mange 
andre sportsgrene, men også lavere end lignende klubber.  
 



 
Der var flertal for bestyrelsens beslutning om at hæve kontingentet.  
 
Ad 7) Behandling af eventuelt indkomne forslag 
Der er ingen indkomne forslag.  
 
Ad 8) Valg til bestyrelsen 
Elisa opstiller som forperson, Marlene genopstiller som menigt bestyrelsesmedlem, mens Kate 
og Hussein har tilkendegivet interesse som menige bestyrelsesmedlem. Elisa blev valgt som 
forperson, Hussein som næstforperson, og Marlene og Kate (gen)valgt som menige 
bestyrelsesmedlemmer.  
 
Ad 9) Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant (for 1 år) 
Generalforsamlingen genvalgte Yardena og Stig som revisorer og Karsten Nissen Pedersen 
som revisorsuppleant.  
 
Ad 10) Valg til diverse udvalg (for 1 år) 
 

- Idræts- og ungdomudvalget: Marlene, Kate, Yardena, Marlene og Peter fortsætter.  
- Informations- og kontaktudvalget: Yardena, Elisa, Kate, Peter Klok, Klaus Beckstrøm, 

Ada, Laura.   
- Motionsløbsudvalget: Klaus, men ikke relevant pt, da bestyrelsen håndterer afvikling af 

Christianshavnermilen.  
 
Ad 11) Eventuelt 
Marlene fortalte, at vi er ved at starte et samarbejde med Simply Chocolate om sponsorering af 
produkter/gavekort. Der arbejdes på andre aftaler.  
 
Peter Klok erklærede generalforsamling for afsluttet.  
 
 
Referant: Elisa Thyrsted 


