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Albertslund Idrætsforening
Generalforsamling onsdag d. 18. maj 2011 kl. 19.00 på Stadion.
24 til stede.

1) Valg af dirigent og 2 stemmetællere
Michael Løgstrup foreslås son dirigent og vælges.
2 stemmetællere: John og Sim er valgt.
2) Formanden aflægger bestyrelsens beretning
Hovedpunkter:
 Tak til hovedbestyrelsen, godt samarbejdsklima og god dialog.
 AIF var repræsenteret ved foreningernes dag 2010. Her blev AIF senioridræt kåret til årets
forening. Stort tillykke.
 AIF gymnastik og AIF fodbold blev 90 år i september 2010. Denne fødselsdag blev afholdt
med åbent hus d. 11. september 2010. Denne begivenhed kunne have været bedre, men
det var en hyggelig dag for dem der var der.
 KROSS (Kick Racism Out of School and Society). Jan repræsenterede AIF ved en conference i
London.
 Temaaften 7. Februar 2011. Aftenen havde omkring 30 fremmødte. Der var spisning, og to
oplæg. Oplæg ved Kirsten Gravesen om mobning, og om idræt og unge ved Søren
Østergaard.

.
 Håndbolds store stævne i juni måned og fodbolds pinsestævne, er også nævneværdige pga.
deres størrelse.
 Resultater: Badminton er rykket op i Sjællandsserien. TeamGym gymnastikpigerne, har
vundet guld ved Forbunds Mesterskaberne. Bordtennis, har to gamle albertslundere, som
har vundet guld ved EM. Svømning har vundet en masse, Fodbold har vundet VM i Futsal.
Håndbold, har gode resultater, og AG København som spiller på AIF’s licens, har i den grad
skabt opmærksomhed omkring Albertslund.
 Idrætten i Danmark. Lønninger af trænere og administrative opgaver vokser frem. Dermed er
der større og større pres på økonomien i foreningslivet i Danmark.
 DIF kongres om Foreningsidræt. (Bl.a. brydes monopolet for Danske Spil, og derved mindskes
tipsmidlerne, som er de statslige støttemidler til idrætten)
 Ansatte i foreningerne er vejen frem. Frivilligheden kan ikke bære foreningerne mere.
 Idrætten i Albertslund. Besparelserne i Albertslund rammer umiddelbart ikke idrætten. Dog
vil der være færre folk på Stadion, indskrænkning af åbningstider mm. Men idrætten er
sluppet forholdsvis billigt. Medlemstilskuddet er ikke blevet rørt, og det er utrolig vigtigt,
og rigtig godt! Idrætskonsulent Jesper Terkildsen er afskediget fra 1. juli, da stillingen er
nedlagt. Stadion og Morten Michaelsen overtager hans opgaver.
 Vores nye borgmester Steen Christensen, virker som en mere idrætsorienteret person, end
den gamle borgmester.
 Der er anlagt forhindringsbane på Stadion, som er frit tilgængelig for alle. Den bør gøre
Stadion mere attraktiv, ikke mindst for skoler og institutioner, som bruger den i
dagtimerne. Der er anlagt en Krolf-bane mellem Badesøen og Stadion, og TV2 kommer i
morgen d. 19. maj 2011, for at se på hvad det er for noget. Kunstgræsbanen er i udbud nu,
og dermed skulle kunstgræsbanen være anlagt i starten af september, på grusbane 2. (det
kommer ikke kun fodbold til gode, da der frigives plads indendørs.)

.
 Idrætsrådet: AIF har Bente fra gymnastik og Michael fra håndbold som repræsentanter. De
kender hermed til de større linjer for idrætten, som de godt videreformidler til AIF.
 Stadion: ALT hvad der vedrører Stadion, anlæg, stævner mm. bør diskuteres i
BRUGERGRUPPEN, da dette er det rette forum. Her kan mange kompromisser indgås, og
god dialog opnås!
 Jo mere synliggjort AIF bliver, f.eks. i AP, jo bedre er det. Vi skal sætte så mange positive
stempler som muligt! Vi skal være stolte af vores resultater.
 Tennishuset: Dette må ikke ties ihjel, da der stadig verserer en konflikt på dette området.
Senior Idræt er ude af tennishuset pr. 1. september 2011. Der har været mæglingsforsøg af
flere personer. Konflikten er nået så langt, er den ikke er saglig mere. Den er blevet
personlig, og dermed er det stort set umuligt at løse konflikten. Det er rigtig ærgerligt at
det er gået så vidt. MEN nu er der en ny situation, hvor Senior Idræt er ude af huset, og
hermed må vi nu støtte Senior Idræt i at finde et nyt hus, et nyt sted at være. AIF støtter op
om, at finde et nyt samlingssted til Senior Idræt. Sagen har dog givet AIF utrolig dårlig pr,
og det er rigtig ærgerligt. Hvad tænker politikerne? Hvad tænker de unge om AIF? HUSK
fremover ved tvister, at AIF har et ansigt udadtil, som skal bevares. Striden ønskes begravet
nu (!), så vi fremad arbejder positivt, og i god ånd.
KOMMENTARER:


John, fra badminton: Forhindringsbanen, kan den reserveres? Det vides ikke præcist,
men vi tager den med til Ole, så vi skaber en mulighed for det. KROSS: Kommer der
noget konkret ud af det? Der ligger en video på kommunen, som Jan vil distribuere til
badminton og andre interesserede.



Michael, håndbold og idrætsrådet: Rådet giver mulighed for at holde fokus på
idrætten, og det arbejder Bente og Michael hårdt for. Fokus på idrætten i de lange
baner. F.eks. svømmehaller i forhold til en idrætsfacilitet.

.


Bente, gymnastik og sundhedsrådet: Bente kan give input til politikerne om idrætten
den vej rundt.

3) Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse samt fremlægger budgettet for
det kommende regnskabsår.
100% revision, af de godt 25 bilag… Meningen med AIF, er ikke at skrabe penge sammen, så derfor
er der underskud i år og forrige år. Men det er ikke et problem.
Kommentarer til regnskabet: 2010 underskud ca. 15.000 kr. Dette skyldes 8.000 mindre i
administrationstilskud, samt 90 års jubilæet for fodbold og gymnastik. Der blev givet tilskud til tshirts, annoncer mm. Udgifterne under EDB/hjemmeside er gået til AIF’s nye hjemmeside.
AIF har stadig en buffer i hovedafdelingen (omkring 83.000 kr.), så underafdelingerne eventuelt kan
reddes. Regnskabet er godkendt.
Budget er uddelt, og tages til efterretning.

4) Indkomne forslag.
Forslag fra Sven Erik Boch, formand for tennis, omhandlende håndtering af interne tvister i AIF. Her
henvises til paragraf A.7 i vedtægterne. Der foreslås en klausul, hvor hovedafdelingen skal indover,
såfremt et medlem bliver ekskluderet.
Referat fra HB-møde, er det vedtaget at ved interne tvister, er det de tre der er valgt på
generalforsamlingen (formand, næstformand og kasser), der tager stilling og udtaler sig om sagen.
Der kan ikke være inhabile, og i et sådant tilfælde, findes en stedfortræder.
Dog vil dette forslag drøftes på næste hovedbestyrelsesmøde d. 31. maj 2011.
Tennis ønskede at deres forslag skulle stilles til afstemning, om en vedtægts ændring til AIF’s love,
men dette kan ikke lade sig gøre, da forslaget ikke er stillet ordentligt op.
5a) Valg af formand (Vælges normalt for 2 år i ulige årstal)

.
Jan Dalland er på valg. Julie Bolø Sørensen stiller op, vælges, takker for valget, og glæder sig
til samarbejdet med alle foreningerne.

5b) Valg af næstformand og kasserer (Vælges normalt for 2 år i lige årstal)
Julie Bolø Sørensen er tiltråd som formand, og dermed mangler der en næstformand. Jan Dalland
vælges for ét år.

5c) Valg af diverse udvalg, som vælges for 1 år
Ikke aktuelt.

6) Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
Bente Pedersen og Sim Kral genopstiller og vælges som revisorer. Som revisorsuppleant vælges Ib
Larsen.

7) Fastsættelse af det årlige administrationsgebyr
Hovedbestyrelsen foreslår at administrationsgebyret fastsættes til 5 kr. pr medlem. Der er mange
fælles aktiviteter på skemaet, som danner grundlag for dette forslag.
Der spørges ind til hvornår pengene skal betales? Dette vil gælde for 2011.
Der skrides til afstemning: 21 for, 1 i mod, og 1 undlader at stemme.

8) Eventuelt
 Morten Skytte: AIF har fået mulighed for at have Morten Skytte i jobtræning, i et år. Morten
vil være en person, som kan hjælpe os med en masse administrative og praktiske ting. Han
kan være bindeled til kommunen. Han kan hjælpe os med at søge puljer, minde os om
deadlines. Være bindeled mellem underafdelingerne. Julie og Michael er kontaktpersoner

.

