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Referat fra AIF’s generalforsamling tirsdag den 16. maj, kl. 19 
2017 i Klubhuset 
 
Alle afdelinger var repræsenteret. 
Der var 38 delegerede - ca. 50 deltagere i alt til generalforsamlingen. 
Der var trykte eksemplarer af dagsordenen, hovedbestyrelsens beretning, regnskab 2016 og 
budget 2017 samt forslaget til vedtægtsændring til de fremmødte. 
 
Dagsorden ifølge vedtægterne. 
  
1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere. 

Hovedbestyrelsen foreslog Dorthe Smidt Johansen som dirigent. Dorthe blev valgt med 
akklamation. 
2 stemmetællere blev valgt, som ikke kom i funktion. 
Dirigenten konstaterede generalforsamlingen lovligt indvarslet. 

 
2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning 

Hovedformanden aflagde Hovedbestyrelsens beretning for det forløbne år 2016/2017. 
Beretningen, der i skriftlig form var udsendt til afdelingsformændene den 21. april og 
vedlagt dagsordenen for generalforsamlingen, blev taget til efterretning. 

 
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab 2016 til godkendelse, samt 

fremlægger budgettet for det kommende regnskabsår 2017 
Hovedkassereren forelagde regnskabet for 2016. 
Efter besvarelse af spørgsmål vedr. hvilke poster, der indgår i klubhusets drift, prisen 
på hjertestarteren mv. blev regnskabet enstemmigt vedtaget. 
Budgettet for 2017 blev taget til efterretning. Det konstateredes, at der budgetteres 
med et underskud for 2017 på 4.950 kr., da Hovedafdelingen ikke mere kan ansøge 
om administrationstilskud fra kommunen. 

 
4. Indkomne forslag 

På foranledning af fodboldafdelingen forelagde hovedformanden hovedbestyrelsens 
forslag til vedtægtsændring, der alene sigter på at give fodboldafdelingen mere øko-
nomisk manøvremulighed; specielt i forbindelse med afholdelsen af stævner. 
Forslaget er en tilføjelse til § A.5. Hæftelse og økonomi, 3. afsnit: 
”For fodboldafdelingen gælder i stedet: Afdelingen forpligtes ved underskrift af for-
manden og kasserer i forening eller 3 bestyrelsesmedlemmer i forening, gældende i 
alle forhold. 
Formand og kasserer i forening eller 3 bestyrelsesmedlemmer i forening kan under 
denne bemyndigelse meddele enkeltkontofuldmagt til et eller flere bestyrelsesmed-
lemmer eller til udvalgte personer uden for bestyrelsen til at kunne disponere på kon-
toen alene, herunder at råde over betalingskort til kontoen og foretage forespørgsler og 
betalinger via netbank. Bestyrelsen kan godkende, at formand og kasserer hver for sig 
kan råde over betalingskort og netbank omfattende alle foreningens konti”. 
 
Forslaget blev enstemmigt vedtaget af de delegerede til generalforsamlingen. 
 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
5a. Valg af formand (vælges normalt for 2 år i ulige årstal) 
Generalforsamlingen genvalgte Jørn Jensby, som hovedformand med akklamation. 
 
5b. Valg af næstformand og kasserer (vælges normalt for 2 år i lige årstal) 
Hovedkassereren Lars Jensen har længe ønsket at træde tilbage efter godt 3 år på 
posten, hvorfor der skulle vælges ny hovedkasserer. 
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Hovedbestyrelsen opstillede Lars Østenfjeld, Senior Idræt som ny Hovedkasserer. 
Lars Østenfjeld blev valgt med akklamation. 
 
5c. Valg af diverse udvalg, som vælges for 1 år 
Der er 1 stående udvalg: Styregruppen for Klubhuset bestående af René Nielsen, 
Senior Idræt, Dorthe Smidt Johansen, Håndbold, og Lone ? for fodbold. 
De blev alle valgt med akklamation. 
 

6. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 
Den nuværende revisorer Hanne Frølund Jess, Gymnastik genopstillede og blev valgt 
med akklamation. 
Revisor Henning Nielsen, Senior Idræt, døde desværre i januar 2017, hvorfor der skulle 
vælges ny revisor sammen med Hanne Frølund Jess. 
Christina Kronholm Christensen, Håndbold, opstillede og blev valgt med akklamation. 
 
Den nuværende revisorsuppleant Hanne Mortensen, Tennis, ønskede ikke valg. 
John Jeppesen, Badminton, opstillede som revisorsuppleant og blev valgt med akkla-
mation. 
 

7. Fastsættelse af det årlige administrationsgebyr 
Hovedbestyrelsen indstillede at det årlige administrationsgebyr for 2017 fortsat er på 
10 kr. pr. medlem. Det bemærkedes, at dette gebyr indtil videre er Hovedafdelingens 
eneste indtægtskilde. 
Det blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen. 
 
Det er i Hovedbestyrelsen aftalt, at afdelingernes indrapportering af medlemstal til 
kommunen i efteråret hvert år anvendes som grundlag for medlemsoplysningerne til 
hovedafdelingen. 
Det er således dette medlemstal, der danner grundlag for betalingen af det årlige 
kontingent til hovedafdelingen.  
Hovedkassereren sender en ”opkrævning” ud til afdelingerne umiddelbart efter gene-
ralforsamlingen i maj måned.  
Kontingentet skal betales senest 1. juli. 
 
De medlemstal, der hermed er gældende for kontingentopkrævningen i 2017, er efter 
det oplyste følgende:  
Svømning    507  
Cricket      66  
Fodbold    593  
Håndbold    373  
Bordtennis      49  
Gymnastik    665  
Tennis    194  
Senior idræt    652  
Badminton    208  
I alt   3307 

 
8. Eventuelt 

AIF’s 9 afdelinger deltager samlet i kommunens arrangement ”Gang i Byen” den 9. 
september. 
Der et Rie Pedersen, Gymnastik, der koordinerer AIF’s deltagelse i arrangementet. 
Afdelingerne anmodes om snarest muligt at meddele til Rie, hvem der er den enkelte 
afdelings koordinator og hvad man ønsker at bidrage med. 
Ries mailadresse er: rie@aifgymnastik.dk 
 
Der har været vandskade i den ene hal på Stadion, hvilket indebærer, at der skal læg-
ges nyt gulv i hele hallen. Det bliver ikke et trægulv, som tidligere, men et blåt gulv af 
syntetisk materiale, som bruges i sportshallerne i dag. 
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Som afslutning på generalforsamlingen takkede Jørn den afgående hovedkasserer 
Lars Jensen for det flotte arbejde, han har udført, ikke mindst i forbindelse med for-
eningens økonomiske situation for nogle år siden. 
Jørn overrakte en vingave til Lars Jensen og forsamlingen tilkendegav ved klapsalver 
foreningens tak for hans indsats. 
 
Jørn takkede herefter dirigenten for hendes gode måde at lede generalforsamlingen 
på. 
 
Dirigenten takkede forsamlingen ”for god ro og orden”. 

 
 
Dirigent:  Referent: 
 
 
 
……………………………………………………… …………………………………………………….. 
Dorthe Smidt Johansen Jørn Jensby 
     
24. maj 2017 

 
 


