31. maj 2015

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF
Torsdag den 28. maj 2015, kl. 19.00.
Generalforsamlingen afholdtes i AIF klubhus.
Deltagende foreninger: Badminton, Cricket, Fodbold, Gymnastik, Håndbold, Senior
Idræt og Tennis. Fraværende: Bordtennis og Svømning. I alt deltog 28 personer.
Formanden bød forsamlingen velkommen.
1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere.
Jørn Jensby foreslog Sim Krahl som dirigent. Hanne Mortensen fra tennis bad om ordet
og gav udtryk for, at der burde vælges en anden dirigent, som ikke er fra Senior Idræt.
Der bør jo være andre emner fra øvrige afdelinger! Efter lidt spilfægterier herom, blev
forslaget fastholdt og Sim blev valgt som dirigent.
Som stemmetællere blev Kirsten Korsholm og Henning Nielsen fra Senior Idræt valgt
som stemmetællere.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet og derfor
beslutningsdygtig!
2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning
Klubhuset
Klubhusbidrag til kommunen – Samlet bidrag fra AIF: kr. 300.000
Der er aftalt følgende fordeling med direkte faktura fra kommunen til den enkelte afdeling
Fodbold kr. 60.000
Badminton kr. 15.000
Håndbold kr. 15.000
Senior Idræt kr. 100.000
Hovedafdelingen kr. 110.000, der også omfatter kr. 20.000 fra gymnastik og kr. 10.000
fra svømning, der blev betalt i februar 2014 til hovedafdelingen.
Hovedafdelingen har endnu ikke betalt de aftalte kr. 110.000,- kr. til kommunen, der
betales når fakturaen er modtaget!
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Styregruppen for Klubhuset
Gruppen administrerer huset og tilrettelægger alt det praktiske:
Ordensregler – kontrol af benyttelsen – foreslår eventuelle indkøb, m.v.
Styregruppen består af:
René Nielsen - Senior Idræt (Formand)
Dorthe Smith Johansen – Håndbold
Per Sørensen - Fodbold
Administrative tiltag i perioden fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. marts
til den 28. maj 2015 omfatter bl.a. følgende:
Der er oprettet
NemId - Nøglekort modtaget
CVR nr. 34124701 – ATP faktura 1.000,- kr.
Adgang til Skattekontoen ved skat – 265.000, - kr.
Adgang til Netbank i Nordeakontoen:
Reg.nr.: 2275 konto: 5160696032
Overblik over Beholdning - Gæld og restancer
E-boks og Digital Post – lovpligtig fra nov. 2013 – Ej åbnet før nu.

VIGTIGT! Har afdelingerne oprettet Digital Postkasse ?

Åbning af foreningens konto
Den 18. maj fik vi hul igennem til foreningens konto og betalte de første regninger. For
første gang var det muligt at skabe overblik over Hovedafdelingens samlede finansielle
forhold
Gennemgang af foreningens konto i 2014 og 2015 viser tilsyneladende restancer for
følgende afdelinger:
Bordtennis, Håndbold, Gymnastik, Fodbold og Svømning med i alt mere end kr. 30.000!
Lars sender en nærmere information til de berørte afdelinger om indbetaling af det
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årlige administrationsgebyr til Hovedafdelingens konto i Nordea: reg. nr. 2275 konto
5160696032

Hjemmesiden
Der mangler i den grad opdateringer. Nogle er foretaget – andre ikke.
Afdelingen har i ca. 1 år ligget med en regning fra It-leverandøren på ca. 6.000,- kr. Den
skal betales, før disse justeringer kan foretages.
Reminder om afdelingernes repræsentation i hovedbestyrelsen og deres regnskaber
§ 2a. Afdelingens repræsentation i hovedbestyrelsen
Alle afdelinger er forpligtet til at lade sig repræsentere ved afdelingsformanden på
hovedbestyrelsens møder.
Såfremt en afdelingsformand er forhindret i at deltage i hovedbestyrelsens møder, skal
afdelingen for en nærmere angivet periode udpege et andet bestyrelsesmedlem, der træder
i formandens sted som afdelingens repræsentant i hovedbestyrelsen
§ 6. stk. 7 og 8
De enkelte afdelinger skal til hovedafdelingen i hvert regnskabsår fremsende
halvårsregnskab for de første 6 måneder. Halvårsregnskabet skal fremsendes senest 1
måned efter periodens udløb.
Afdelingerne skal fremsende deres reviderede årsregnskaber samt budget for det
kommende år til hovedafdelingen senest 8 dage efter den ordinære generalforsamlings
afholdelse.
Vedr.: §6. stk. 7 og 8: Der var debat om regnskabsaflæggelse til hovedafdelingen fra de
enkelte afdelinger. Det har ikke været sædvane i mange år at udføre denne regnskabs aflæggelse. Argumentet for at fastholde, at i hvert fald årsregnskabet blev sendt til
orientering for hovedafdelingen, er, at denne her har en mulighed for at følge op på evt.
gældsposter til hovedafdelingen! Dette havde været muligt i de sidste par år, hvis reglen
var blevet fulgt!
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse samt
fremlægger budgettet for det kommende regnskabsår
Driftsregnskab med status/balance og budget for 2015 er vedlagt dette referat.
Overskuddet for 2014 er kr. 2.654. Ultimo egenkapital er herefter kr. 52.965.
Lars gennemgik de væsentligste poster og kommenterede sammensætningen.
Følgende spørgsmål til regnskabet blev rejst af Hanne Mortensen fra tennis: Tilskuddet
fra kommunen på i år kr. 37.000 burde fordeles til afdelingerne, da det må være nok, at
afdelingerne betaler kr. 10 pr. medlem til administrationen af hovedafdelingen!
Besvarelsen fremgår af de poster som vises i regnskabet – og da dette er godkendt af den
samlede generalforsamling tages det som en bekræftelse på, at det kommunale tilskud
også er en nødvendighed for drift af den samlede AIF!
Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt!
Budgettet for 2015 blev gennemgået og taget til efterretning!
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4. Indkomne forslag
Forslag 1 fra hovedbestyrelsen vedr. § 4 , første afsnit, sidste to linjer
Hovedbestyrelsen besluttede på mødet den 30. april 2015, at indkaldelsen til
generalforsamlingen formelt sker via vor hjemmeside – og ikke ved
annoncering i et lokalt blad (Albertslund Posten).
I konsekvens heraf foreslår Hovedbestyrelsen derfor en ændring i § 4, første afsnit, sidste
to linjer, hvor annoncering i et lokalt blad udgår og erstattes af
” i et lokalt blad og/eller via AIF´s hjemmeside”.
Forslag 1 blev enstemmigt vedtaget
Forslag 2 fra hovedbestyrelsen vedr. § A.5 Hæftelse og økonomi, afsnit 3
Forslag af 12. maj 2015 fra Hovedafdelingen til behandling på AIF´s generalforsamling
Da der er to forskellige regler for tegningsret i økonomiske mellemværender overfor
kommunen og pengeinstitutter, forslår vi, at tegningsretten for afdelingerne i
§ A.5. afsnit 3 ændres til samme formulering som for hovedafdelingen.
Med den nuværende formulering vil der ikke kunne fås adgang til Netbank.
• Tegningsretten for hovedafdelingen i § 6 afsnit 4: ” Kasserer og formand kan hver
især alene, eller 3 hovedbestyrelsesmedlemmer i forening, tegne AIF i økonomiske
mellemværender over for kommunen eller pengeinstitutter ”
• Nuværende tegningsret for vore afdelinger i § A.5., afsnit 3:
” Kasserer og formand i forening eller 3 bestyrelsesmedlemmer i fællesskab tegner
afdelingen i økonomiske forhold ” ændres til
• Kasserer og formand kan hver især alene, eller 3 hovedbestyrelsesmedlemmer
i forening, tegne AIF i økonomiske mellemværender over for kommunen eller
pengeinstitutter
Forslag 2 blev enstemmigt vedtaget
Forslag 3 fra Senior Idræt
Til hovedbestyrelsen den 30. april 2015
Forslag til behandling på AIF´s generalforsamling den 28. maj 2015!
”Squash´ egenkapital
Squash´ mangeårige formand Anders Gilbro Nielsen foreslår, at vi benytter midlerne til
glæde for ungdommen, hvilket vi bør respektere og forsøge at imødekomme!
Vi foreslår derfor, at der afholdes en
• Idrætsweekend for AIF ungdom – sponsoreret af AIF Squash
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Der udarbejdes et program med information om hvilke idrætsgrene man kan afprøve –
med en tidsmæssig varighed afhængig af aktiviteten i den pågældende idrætsgren.
Vi ser gerne, at alle idrætsafdelinger i AIF kan bidrage med aktivitetstilbud i deres egen
idrætsgren.
Senior Idræt er ansvarlig for fortæringen og grill betjeningen; morgen komplet ( juice,
mælk, rundstykker, rugbrød, ost, marmelade ) og grill mad til frokost ( pølser og
hamburgers, salat, dressings, flutes ). Vand og drikke samt frugt er med i arrangementet.
Idrætsweekenden afvikles i sommerhalvåret, så også et besøg i badesøen kan udnyttes.
Hvis de økonomiske rammer holder, er ALT GRATIS for deltagerne!
Programmet skal være klar inden forårssæsonens start i april 2016.
Tilmelding skal ske senest 1 måned inden idrætsweekenden.
Ved godkendelse af dette forslag nedsættes der en styregruppe med en deltager fra alle
afdelinger – gerne også med Anders Gilbro Nielsen som deltager. Styregruppen skal
fastlægge det endelig program med offentliggørelse inden april næste år!
Venlig hilsen
AIF Senior Idræt ”
Der var mange positive tilkendegivelser for ideen med at tilgodese ungdommen i AIF
med en eller flere aktiviteter, hvor økonomien tages fra Squash´ forventede overførte
beløb på ca. kr. 50.000. Der var dog også en skepsis om det ville være muligt for alle
afdelinger at bidrage med at opfylde dette ønske! Der var måske også andre muligheder
for at anvende kapitalen, så den gavner nuværende og kommende ungdomsmedlemmer i
AIF mest muligt! Dirigenten forslog derfor, at forslaget blev trukket tilbage og
videregivet til hovedbestyrelsen, som så i det kommende år kan diskutere forslaget med
henblik på ændringer, der kan få bred opbakning på næste års generalforsamling!
Dette blev enstemmigt vedtaget!
5a. Valg af formand ( vælges normalt for 2 år i ulige årstal )
Jørn Jensby blev valgt med akklamation
5b. Valg af næstformand og kasserer (vælges normalt for 2 år i lige årstal)
Der er ikke valg af næstformand og kasserer i år
5c. Valg af diverse udvalg, som vælges for 1 år
Klubhusets styregruppe blev genvalgt
René Nielsen, Senior Idræt ( formand )
Dorthe Johansen, Håndbold og Per Sørensen, Fodbold
6. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
Hanne Frølund Jess, Gymnastik, genvalgt og nyvalg til Henning Nielsen, Senior Idræt
Hanne Mortensen, Tennis blev valgt som revisorsuppleant
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7. Fastsættelse af det årlige administrationsgebyr
Uforandret kr. 10 pr. medlem for 2015. Det blev besluttet, at beløbet bliver det samme
som for 2014 med indbetaling på hovedafdelingens konto 2275-5160696032 meget snart!
8. Eventuelt
Information omkring klubhuset ved René Nielsen
I perioden 27.05.2014 til 22.08.2015 er der foretaget følgende bookninger:
Badminton 1, Håndbold 27, Cricket 1, Senior Idræt 19 + mandag, tirsdag og torsdag om
dagen, Fodbold 61, Svømning 24, Gymnastik 27 gange! I alt160 bookinger.
Husets brugere behandler huset pænt.
Der vil, ved godkendte bookninger fremover, blive sendt en mail, med ordensreglerne til
den kontaktansvarlige.
Hvis bord / bænke sættene anvendes væk fra huset, skal de efter brug, bringes tilbage til
klubhusterrassen.
Der er stadig en del nøgler til huset, der ikke er identificeret til personen, der har nøglen,
hvilket Rene´ bad de enkelte afdelinger om at være behjælpelig med at løse.
Dorthe Johansen fra håndbold sagde, at hun var ked af den gentagne kritik fra Hanne
Mortensen, sidste gang, da Jørn Jensby blev valgt som ny hovedformand og nu
bemærkningerne til valg af dirigent og det kommunale tilskud til drift af hovedafdelingen.
Dirigenten besvarede Dorthes kommentarer med, at alle har lov til at give udtryk for deres
mening – selvom det måske ikke falder ” i god jord ” hos flere af deltagerne!
Karl Erik Poulsen fra tennis kritiserede hovedafdelingens manglende indsats i de sidste
år men håbede, at den nye ledelse ville ændre på disse forhold, for, som han sagde ” hvad
skal vi ellers med hovedafdelingen ”!
Jørn Jensby opfordrede alle afdelinger til at komme til hovedbestyrelsesmøderne.
Det blev foreslået, at der laves en mødekalender for hovedbestyrelsesmøderne gældende
for det næstfølgende år.
Dirigenten takkede for god ro og orden, hvorefter formanden takkede dirigenten for en
godt ledet generalforsamling.
Formanden takkede herefter forsamlingen for fremmødet.
Generalforsamlingen sluttede kl. 20:30
Således passeret!

Dirigent Sim Krahl

Referent René Nielsen
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