Referat fra AIF’s generalforsamling torsdag den 19. maj, kl. 19 2016 i
Klubhuset
Alle afdelinger var repræsenteret – bortset fra Cricket, der var forhindret.
Der var 37 deltagere til generalforsamlingen
Dagsorden ifølge vedtægterne.
1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere.
Hovedbestyrelsen foreslog Dorthe Smidt Johansen som dirigent. Dorthe blev
valgt med akklamation.
Som stemmetællere valgtes Sara Mortensen, gymnastik og Lis Hjørlund,
fodbold.
Dirigenten konstaterede generalforsamlingen lovligt indvarslet.
2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning
Hovedformanden aflagde Hovedbestyrelsens beretning for det forløbne år
2015/2016.
Beretningen, der vedlægges dette referat, blev taget til efterretning.
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab 2015 til godkendelse, samt
fremlægger budgettet for det kommende regnskabsår 2016
Hovedkassereren forelagde Regnskabet for 2015.
Efter besvarelse af spørgsmål vedr. hvilke poster, der indgår i klubhusets drift,
blev regnskabet enstemmigt vedtaget.
Da budgettet for 2016 endnu ikke var færdigbearbejdet besluttede
generalforsamlingen at det skal forelægges Hovedbestyrelsen på det første
møde efter generalforsamlingen.
4. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet skriftlige forslag.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
5a. Valg af formand (vælges normalt for 2 år i ulige årstal) Derfor ikke på valg i
år
5b. Valg af næstformand og kasserer (vælges normalt for 2 år i lige årstal)
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Jan Dalland har af arbejdsmæssige årsager efter mange år i hovedbestyrelsen
valgt at stoppe som næstformand.
Hovedbestyrelsen foreslog Dorthe Smidt Johansen som ny næstformand.
Dorthe blev valgt med akklamation.
Hovedkasserer Lars Jensen genopstillede og blev ligeledes 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 Per Sørensen,
Fodbold.
De blev alle genvalgt med akklamation.
6. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
De nuværende revisorer Hanne Frølund Jess, Gymnastik og Henning Nielsen,
Senior Idræt genopstillede og blev valgt med akklamation.
Den nuværende revisorsuppleant Hanne Mortensen, Tennis genopstillede og
blev valgt med akklamation.
7. Fastsættelse af det årlige administrationsgebyr
Hovedbestyrelsen indstillede at det årlige administrationsgebyr fortsat er på
10 kr. pr. medlem.
Det blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen.
Afdelingerne blev anmodet om, at meddele hovedafdelingen antallet af
medlemmer og snarest muligt fremsende deres andel af
administrationsgebyret til AIF’s konto i Nordea: Reg. nr.: 2275 Konto nr.:
5160696032
8. Eventuelt
AIF 9 afdelinger deltager samlet i kommunens arrangement ”Gang i Byen” den
3. september.
AIF har fået lovning på det store overdækkede areal ved ”posthuset og
Nordea” og Rie Pedersen, gymnastik er udpeget som koordinator for AIF´s
deltagelse i arrangementet.
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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
Som nævnt i beretningen er AIF’s fane afgivet til lokalhistorisk Samling.
Såfremt en afdeling måtte ønske det, kan fanen udlånes til AIF efter
behov/ønske.
Hanne Mortensen, tennis orienterede om, at det tidligere har været drøftet at
anskaffe en hjertestarter til klubhuset.
Hovedbestyrelsen drøfter sagen på det kommende møde.
Hanne Mortensen efterlyste videre orientering om reglerne for benyttelsen af
klubhuset. Disse regler er efterfølgende lagt på hjemmesiden under
klubhuset/Brugen af klubhuset – klik her.
Endelig foreslog Hanne Mortensen, at regnskabet blev lagt på hjemmesiden
forud for generalforsamlingen. Spørgsmålet drøftes i Hovedbestyrelsen.
Som afslutning på generalforsamlingen overrakte Jørn en vingave til Jan
Dalland som en beskeden tak for hans indsats gennem rigtig mange år i
Hovedbestyrelsen.
Han takkede herefter dirigenten for hendes gode måde at lede
generalforsamlingen på.
Dirigenten takkede forsamlingen ”for god ro og orden”.
Dirigent: Dorthe Smidt Johansen
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Referent: Jørn Jensby
22. maj 2016

Bilag til referat
Denne beretning til generalforsamlingen 2016 fra Hovedbestyrelsen omfatter perioden maj 2015 til maj 2016 og er opdelt i
følgende afsnit:
AIF har ca. 3500 medlemmer pr. 20. marts 2016:
Medlemstal totalt for:
Badminton:
196
Senior Idræt:
680
Bordtennis:
59
Håndbold:
389
Gymnastik:
657
Tennis:
239
Cricket:
59
Svømning:
478
Fodbold:
696
Medlemmer i alt:
3.453

1. Generalforsamlingen den 28. maj 2015
Jørn Jensby blev valgt til hovedformand.
Hovedafdelingen har således i det forløbne år bestået af:
Jørn Jensby, hovedformand
Jan Dalland, næstformand
Lars Jensen, hovedkasserer.
Der blev nedsat en styregruppe for klubhuset bestående af:
René Nielsen, formand, Senior Idræt
Dorthe Smith Johansen, håndbold
Per Sørensen, fodbold.
Gruppens opgave er overordnet set at administrere klubhuset, herunder ordensregler, booking, indretning, kontrol af benyttelsen, m.v.
Generalforsamlingen pålagde Hovedbestyrelsen at arbejde videre med de
forslag til anvendelsen af Squashmidlerne (ca. 55.000,- kr.), der fremkom på
generalforsamlingen, dels ved et direkte forslag til behandling, dels ved den
efterfølgende drøftelse heraf; se senere.
Vedtægterne for AIF blev revideret på generalforsamlingen og kan nu hentes
fra hjemmesiden.
a.

Hovedafdelingen

Hovedafdelingen har til opgave at fungere som sekretariat for Hovedbestyrelsen samt at varetage den daglige drift i overensstemmelse med
Hovedbestyrelsens retningslinjer og beslutninger.
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Hovedafdelingen har holdt 6 møder i perioden, væsentligst for at forberede
møderne i Hovedbestyrelsen.
Hovedafdelingen har overtaget Domænenavnet for hjemmesiden og driver og
udvikler siden.
For at give størst mulig transparens i arbejdet i hovedbestyrelsen lægges
dagsordener, referater, m.v. umiddelbart på foreningens hjemmeside.
Således er referater fra Generalforsamlingen 2015, møderne i
Hovedbestyrelsen og de i alt 4 nyhedsbreve udsendt til afdelingsformændene
og samtidig offentliggjort på AIF’s hjemmeside.
Hovedafdelingen fik på generalforsamlingen 2015 til opgave at rekonstruere
afdelingen efter en periode med manglende aktivitet.
Det er opfattelsen i hovedbestyrelsen, at rekonstruktionen stort set er
lykkedes, og at der er et solidt overblik over antal medlemmer, økonomien og
organiseringen af AIF.
Til generalforsamlingen 2016 er det nu muligt at forelægge et revisorgodkendt
regnskab for 2015.
Stikordsvis har opgaven bl.a. bestået i følgende:
a. Justering af AIF’s love, bl.a. således at det nu er muligt for afdelingerne og
hovedafdelingen af få oprettet netbank til formand og kasserer.
b. AIF’s CVR nr. 34124701 er blevet opdateret – og et gammelt annulleret.
c. Oprettelse af NemId og modtagelse af nøglekort.
d. Adgang til AIF’s konto i Nordea Reg.nr.: 2275 konto: 5160696032 via
NemId.
Denne konto er samtidig foreningens Nem konto.
e. Adgang til foreningens Skattekonto.
f. Oprettelse af den lovpligtige e-boks og den Digitale postkasse.
g. En skattegæld på ca. 265.000,- kr. er forhandlet ned til godt 1.400,- kr.
h. AIF’s samlede regning fra kommunen på 300.000,- kr. for andelen af udgifterne til klubhuset er betalt.
h. Alle regninger fra afdelingerne, Stadion, for hjemmesiden, m.v. er betalt.
i. Der er overblik over indbetalinger og udbetalinger og over betalinger af kontingent fra afdelingerne til hovedafdelingen.

2. Hovedbestyrelsen
Hovedbestyrelsen har holdt 4 møder i perioden og samtlige formænd har i
princippet deltaget i møderne.
Afdelingsformændene har herved påtaget sig det ansvar for den samlede drift
af AIF, som vedtægterne foreskriver.
Følgende 6 afdelinger har skiftet formænd/stedfortræder i perioden:
Svømning, med Britt Nøhr Jensen som formand.
Håndbold, med Christina Kronholm Christensen som formand.
Badminton, med John Jeppesen som formand.
Senior Idræt, med Jørn Jensby som formand.
Bordtennis, med Kristian Busk som stedfortrædende formand.
Cricket, med Raheel Asghar som stedfortrædende formand.
Squashmidlerne er lokaliseret og overført til AIF’s konto.
Anvendelsen af midlerne er drøftet på samtlige hovedbestyrelsesmøder.
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Det er endnu ikke lykkedes hovedbestyrelsen at komme med et fælles forslag
til anvendelsen af midlerne, hvorfor der vil blive arbejdet videre med sagen
frem til generalforsamlingen i maj 2017.
AIF’s lederpris
Prisen blev senest uddelt i 2011 og hovedbestyrelsen har i året arbejdet på at
lederprisen igen kunne uddeles på generalforsamlingen i maj 2016.
Der er imidlertid ikke kommet indstillinger fra afdelingerne om kandidater til
prisen.
Derfor vil prisen ikke blive uddelt i 2016.
Idrætsrådets arbejde
Hovedbestyrelsen har besluttet indtil videre at afholde sine 4 årlige møder
umiddelbart forud for Idrætsrådets møder.
Hensigten er, at AIF får indflydelse på beslutningerne i Idrætsrådet. Derfor
deltager AIF’s 2 repræsentanter i Idrætsrådet under hovedbestyrelsens
behandling af sagerne i Idrætsrådet.
Hovedbestyrelsen har i et brev af 24. november 2015 gjort opmærksom på, at
den kraftigt støtter opførelsen af en 3. hal. Da det nu ser ud til at have lange
udsigter peger hovedbestyrelsen på nødvendigheden af en opgradering af
Toftekærhallen. Det er ikke lykkedes at komme igennem Idrætsrådet med ønsket her i 2015/16, men hovedbestyrelsen genfremsætter forslaget i ”næste
omgang”.
Bordtennis havde en række problemer, som Hovedbestyrelsen også har påpeget over for Stadion. Disse problemer er nu løste til alles tilfredshed.
Ligeledes er de økonomiske aspekter for Cricketafdelingen løst.
Det drejer sig om store skader på anlæg under det voldsomme snevejr i
slutningen af november 2015.
AIF’s Fane
Hovedbestyrelsen har besluttet at aflevere AIF’s fane til lokalhistorisk samling.
Det skete i december 2015.
Fanen kan lånes af Samlingen til brug for en AIF aktivitet.
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Foreningernes dag – ændrer karakter – GANG I BYEN
Foreningernes dag skifter markant karakter.
Der er nedsat en arbejdsgruppe i kommunen til at arrangere nyskabelsen og
afviklingen af det, der nu hedder GANG I BYEN.
Hovedbestyrelsen har besluttet, at bakke op om initiativet og det bliver et
samlet AIF, der synligt deltager med forskellige aktiviteter.

Der vil løbende, bl.a. i Hovedbestyrelsen blive orienteret om udviklingen af dagen, der afvikles den 3. september 2016 i Albertslund Centret.
Da AIF’s 9 afdelinger nu er samlet om at bidrage til aktiviteten, er der allerede
indgivet et ønske om en markant placering, hvor AIF kan udfolde sig med en
lang række aktiviteter på samme sted og dermed sætte fokus på det
samlede AIF.
Hovedbestyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe, der ledes af Rie Pedersen,
gymnastik for den praktiske gennemførelse af dagen.
Klubhuset
Driften og brugen af klubhuset er kommet i en rigtig god gænge.
Hovedafdelingen har anskaffer projektor m.v., således at man kan afvikle diverse møder, kurser og lignende med anvendelsen af projektoren.
----På Hovedbestyrelsens vegne
Jørn Jensby
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5. maj 2016
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