28. marts
2015

Referat af ekstraordinær generalforsamling i AIF Hovedafdeling torsdag d. 26. marts
2015 fra kl. 19.00 – 20.20
Deltagende afdelinger: Senior Idræt 7, Tennis 5 og Badminton 2
Sim Krahl, Senior Idræt, indledte generalforsamlingen med at skitsere hovedafdelingens
problemer og præsenterede Jørn Jensby, Senior Idræt, som mulig ny hovedformand
1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere
Dirigent: Sim Krahl
Stemmetællere: Christian Casmose og Henrik Lind fra badmintonafdelingen
2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning
Jan Dalland, næstformand, tog udgangspunkt i sin beretning i det passerede på
generalforsamling den 4. august 2014.
Ændring af § 6 afsnit 4 i vedtægterne:
Kasserer og formand i forening eller 3 hovedbestyrelsesmedlemmer i forening tegner AIF i
økonomiske mellemværender over for kommunen eller pengeinstitutter.
ændres til
Kasserer og formand eller 3 hovedbestyrelsesmedlemmer i forening tegner AIF i
økonomiske mellemværender over for kommunen eller pengeinstitutter.
Jan Dalland har haft mulighed for at få en udskrift af vore kontobevægelser, hvilket har
været en hjælp i regnskabsforelæggelsen for 2013 for vor hovedkasserer Lars Jensen, der
blev valgt den 4. august 2014
AIF Squash afdeling blev efter 30 års eksistens nedlagt den 28. maj 2008. Afdelingens
midler skal deponeres i AIF og henstå i 5 år til evt. frigivelse for nydannelse af en afdeling i
samme idrætsgren. Der er rejst tvivl om hvor og hvornår midlerne på ca. kr. 50.000 er
konteret i AIF´s regnskab. Der er anvendt kr. 10.000 til en foredragsholder på en valgaften i
2013 med kommunale politikere
Skattesag vedrørende Morten Skytte, der blev opsagt i juni 2012 – men ikke afmeldt som
ansat til SKAT, har medført en skattesag, der oprindelig var på kr. 164.000. Jan Dalland har
efter en stor indsats fået kontakt med SKAT og forklaret årsagen til den manglende
afmelding af Morten Skyttes ansættelse. Jan er kontaktpersonen i denne sag med SKAT og
forventes at få en bekræftelse på, at denne fejl, vi selv er årsag til er opstået, medfører en
tilbagetrækning af SKATs krav overfor AIF! Jan vender tilbage med nyt herom meget snart!
3. Revideret regnskab for 2013
Lars Jensen gennemgik regnskabet for året 2013. Regnskabet blev godkendt af general forsamlingen. Regnskabet vil i den kommende uge blive revideret af de to revisorer Hanne
Frølund Jess og Lis Hjørlund.
For 2013 regnskabet har bordtennis endnu ikke betalt det aftalte kontingent på kr. 10 pr.
medlem. For 2014 aftaltes det, at alle afdelinger betaler samme beløb som for 2013 snarest
muligt til Nordea konto 2410-5160696032

4. Indkomne forslag.
Valg af ny hovedformand, Jørn Jensby. Jørn Jensby fremførte, at han var villig til at tage
posten for at få AIF til at fungere administrativt godt i et samarbejde med Lars Jensen som
hovedkasserer og Jan Dalland som næstformand.
Jørn Jensby blev enstemmigt valgt med akklamation.
5. Eventuelt
Der var en debat om at få yngre nye medlemmer til bestyrelsen.
Hanne Mortensen fra Tennis mente, at det er uheldigt, at hovedformanden er fra Senior
afdelingen, hvor der ingen ungdomsmedlemmer er, samt at der er ringe opbakning fra
afdelingerne til hovedafdelingen.
Dirigenten sluttede generalforsamlingen med et ønske om at AIF igen vil fungere, så alle
afdelinger kan få glæde af et samarbejde til gavn for alle!
Referent: René Nielsen
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