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Albertslund Idrætsforening
Generalforsamling onsdag d. 23. maj 2012 kl. 19.00 på Stadion.
Stemmeberettigede til stede: Bordtennis 3, Tennis 3 + 1 fuldmagt, Svømning 2, Badminton 3, Senior Idræts 6,
Gymnastik 4, Håndbold 1, Fodbold 1.

1) Valg af dirigent og 2 stemmetællere
Michael Løgstrup foreslås son dirigent og vælges.
2 stemmetællere: Jytte og John er valgt.
Generalforsamlingen er indkaldt rettidigt.
2) Formanden aflægger bestyrelsens beretning
Se bilag 1.
Kommentarer til beretningen:
Ruth Sejr (SI): spørgsmål til inventar finansiering i det nyt AIF Klubhus. (Svar: Det finansieres
af sponsorater fra Tuborgfondet og Nordeafonden. Pt. er 25.000 kr. modtaget fra
Tuborgfondet.)
Ruth Sejr (SI): Der bør nedsættes et udvalg der kan udarbejde ordensregler for brugen af det
nye AIF klubhus. (Svar: Hovedafdelingen er enig – men det er svært at nedsætte et udvalgt
og give det en defineret opgave, når forhandlinger med kommunen endnu ikke er afsluttet
på dette område. Udvalget nedsættes på næste HB møde.)
Sim Krahl (SI): Hvor mange penge giver de enkelte afdelinger. Kritik af Hovedafdelingen, da
de ikke har styr på det endnu. Samt at inventaret kan være dyrere end de 55.000 kr. der i

.
alt er søgt om. (Svar: Da ikke alle har været tilstede til HB-møderne, har det været svært at
løse opgaven endnu. Hovedafdelingen er ikke bekymret for, om vi når op på det 300.000
kr.)
Hanne Mortensen (tennis): Al indvendigvedligehold, inventar, forsikring mm. afholdes af
tennis selv ifm. huset ved tennisbanerne.
Michael Løgstrup (Håndbold): Henleder opmærksomheden på at, det det nye AIF Klubhus
kun har været besluttet i få måneder, hvorfor der må gives tid til at tingene bliver bragt i
orden, stille og roligt. Samt at spørgsmål og svar tit forsinkes, og det må respekteres.
Bente Pedersen (Gymnastik): Roser hovedafdelingen for deres gode arbejde ifm. det nye AIF
Klubhus, og mener alt foregår rettidigt.
Sim Krahl (SI): Kritiserer Hovedafdelingen for dårlig planlægning, og mener ikke
hovedafdelingen har styr på forholdene omkring det nye AIF Klubhus, og det er for dårligt.
(Svar: Kritikken tages til efterretning, selv om hovedafdelingen mener de gør hvad de kan.)

3) Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse samt fremlægger budgettet for
det kommende regnskabsår.
Regnskabet fremlægges af kassereren. Se bilag 2.
Kommentarer:
John (badminton): Hvad skal overskuddet fra lotteriet gå til? (Svar: dels hovedafdelingen og
det nye AIF Klubhus, dels de enkelte afdelinger.)
Kassereren: uddyber hvem der aftager hvilket antal af de i alt 10.000 lodder, og fortæller at i
bedste fald giver lotteriet et overskud på 130.000 kr. Dog er der kun budgetteret med
30.000 i budgettet.
Eddie Christoffersen (Svømning): Lotteriet skal vise et fælles fodslag fra AIF. Foreslår at alle
afdelinger går ud samme dag, og at denne evt. annonceres i AP. Man kan dele byen ind, så

.
vi når hele vejen rundt, uden at komme flere gange samme sted. Sælge lotterierne til et
godt formål i idræts øjemed.
Hanne Jess (gymnastik): Fortæller om gymnastik erfaringer med at sælge Lillebror lodder.
Den er god.
Michael Løgstrup (Håndbold): Gør opmærksom på at det kræver en indsats fra trænerne.
Generel opfordring til Hovedafdelingen om at sætte en struktur op, for afvikling af lotteriet.
Jytte (tennis): Vedr. Morten Skyttes ansættelse. Det er svært at forstå økonomien i det, når
det blev sagt at det ville være så godt som udgiftsneutralt. (Svar: Manglende tilslutning fra
afdelingerne, gør at der ikke har været projekter at søge støtte til, og derfor den større
udgift.)
Julie Bolø Sørensen (Hovedafdelingen): vi skal huske det foreningsmæssige i det. Gymnastik
have ikke kunne afholde SM på samme måde, hvis det ikke havde været for Morten.
Michael Løgstrup (håndbold): Projektet med Morten er fejlet. Det var værd at tage chancen,
da Søren Østergaard (Ekspert på området) mener, at foreninger af den størrelse AIF har,
bør have en fuldtidsansat medarbejder.

Hovedafdelingen beklager at mange havde forståelse af, at det var helt udgiftsneutralt.

Sim Krahl (SI): AIF bør udelukkende arbejde politik, og have som mål, at føre
opmærksom på, at AIF er den største og bedste idrætsforening i Albertslund.
Rie Pedersen og Hanne Jess (Gymnastik): Det vil være rigtig surt at gå tilbage til at AIF
’kun’ er et politisk organ, og ikke samarbejder på tværs.
Jan Dalland (fodbold): Vi er alle knyttet mere til vores specialafdelinger og de
sportsgrene der er der. Jan opfordrer til at ham lave bilaterale aftaler mellem

.
underafdelingerne.
Jan synes i øvrigt, at man skal nedjustere forventningerne og gå efter små mål for AIF.

Kassereren fremlagde budgettet, og det blev taget til efterretning.

4) Indkomne forslag.
Der er ingen indkomne forslag.
5a) Valg af formand (Vælges normalt for 2 år i ulige årstal)
Vi er i et lige år.
5b) Valg af næstformand og kasserer (Vælges normalt for 2 år i lige årstal)
Jan Dalland er på valg som næstformand, og ønsker genvalg. Jan blev valgt 
Ole Damgaard er på valg som kasserer og genopstiller. Ole blev valgt  Ole ønsker samtidig at tonen
i AIF bliver bedre, og mere positiv.

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

6) Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
Sim Krahl genvælges som revisor. Eddie Christoffersen vælges som revisor.
Michael Løgstrup vælges som revisorsuppleant.

7) Fastsættelse af det årlige administrationsgebyr
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