Referat fra den 17. generalforsamling i AIF Senior Idræt, fredag den
9. marts 2018, kl. 11 på Albertslund Stadion
Antal deltagere 170 tilmeldte – ca. 150 fremmødte (vintervejr)
Foreningen bød på kaffe og brød fra kl. 10.30.

Bestyrelsens beretning 2017, Regnskab 2017 og budget 2018 var omdelt til deltagerne sammen med foreningens cykelprogram for sommerperioden 2018.
Dagsorden:
Formanden bød velkommen til forsamlingen og takkede for det store fremmøde,
der jo også er et udtryk for det fællesskab vi har i foreningen.
1.

Valg af dirigent og 2 stemmetællere
Knud Tietgen Lund blev valgt som dirigent og Kaj Nielsen og Jørgen Arnull som
stemmetællere.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til
AIF’s vedtægter og gav ordet til formanden for aflæggelse af beretning.
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2a. Formanden aflægger bestyrelsens beretning for 2017
Jørn Jensby gennemgik herefter beretningen med en power point præsentation.
Han rettede en stor tak på foreningens vegne til alle holdlederne og instruktørerne, der jo er rygraden i foreningen og den daglige kontaktflade til medlemmerne.
Der henvises til den skriftlige beretning, der som nævnt kan findes på foreningens
hjemmeside.
Beretningen blev modtaget med akklamation uden yderligere bemærkning.
2.b. Diverse udvalgsberetningen
Udgik af dagsordenen, da Senior Idræt ikke har nedsatte udvalg
2c. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse samt
fremlægger budgettet for det kommende regnskabsår.
Lars Østenfjeld gennemgik detaljeret det udsendte/udleverede regnskab 2017,
som viste et overskud på kr. 59.412,- kr.
Status viste herefter en egenkapital på kr. 102.191,- kr. og en udviklingspulje på
kr. 300.000.
Regnskabet blev énstemmigt godkendt.
Herefter gennemgik Lars Østenfjeld budgettet for 2018, der blev taget til efterretning.
3.

Indkomne forslag
Der var ikke modtaget forslag til behandling under dette punkt.

4.a. Valg af formand og bestyrelsesmedlem samt 2 bestyrelsessuppleanter, der
vælges for 2 år i lige årstal
Jørn Jensby blev genvalgt som formand og Lissie Koefoed blev genvalgt som
bestyrelsesmedlem. Begge for en 2 årsperiode.
Da René Nielsen valgte at trække sig fra bestyrelsen skulle der vælges et nyt
bestyrelsesmedlem for 1 år.

Suppleant Bjarne Rubner Andersen blev valgt som nye bestyrelsesmedlem for 1
år.
Jørgen Kruse blev genvalgt som suppleant for en 2 årsperiode.
Da suppleant Bjarne Rubner Andersen nu blev valgt til bestyrelsen, skulle der
vælges en ny suppleant.
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Lone Christensen blev valgt som ny suppleant for 1 år.
Alle valgene skete med akklamation.
I forbindelse med valgene orienterede Bjarne Rubner Andersen om sin baggrund.
Jørn Jensby takkede René Nielsen for den store og vedholdende indsats han som
bestyrelsesmedlem og holdleder har ydet i alle de 13 år, han har været medlem
af bestyrelsen.
Takken gik også til Renés kone Helle, der har stået ham bi i årenes løb.
Formanden overrakte en pengegave og en kasse vin som en tak for indsatsen.

4.b. Valg af kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer, der vælges for 2 år ad gangen i
ulige årstal
Udgår, da punktet er irrelevant i år.
5.

Valg af diverse udvalg for 1 år
Der var ikke forslag til nedsættelse af udvalg.

6.

Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for 1 år
Som revisorer blev Jørgen Arnull og Kaj Nielsen begge genvalgt med
akklamation.
Som revisorsuppleant genvalgtes Børge J. Pedersen med akklamation.

7.

Valg af 5 delegerede foruden formanden samt 2 suppleanter til AIF’s hovedafdelings generalforsamling den 16. maj 2017.
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Som delegerede til at repræsentere AIF Senior Idræt på AIF’s generalforsamling
den 24. maj 2018 valgtes:
Formanden og bestyrelsens øvrige medlemmer og Jørgen Kruse. Som
suppleanter valgtes Lone Christensen og Knud Tietgen Lund.
8.

Eventuelt
Der blev appelleret til, at der kommer flere kvinder i bestyrelsen.
Jørn Jensby oplyste i den forbindelse, at bestyrelsen netop af den grund havde
valgt at opstille en kvinde som suppleant og at sigtet fremover vil være at de 2
suppleanter repræsenterer hver sit køn.
Herefter var den en kort drøftelse af vilkårene for yogaholdet, der selv skal
medbringe måtter, medens gymnastikholdene kan anvende måtter, der er i
hallen.
Jørn Jensby oplyste, at der ikke er muligheder for at opbevare redskaber,
herunder måtter, i Hyldagerhallen. Det er årsagen til, at medlemmerne på
yogaholdene har fået udleveret måtter, der skal medbringes.
Jørn Jensby takkede dirigenten Knud Tietgen Lund for en veludført ledelse af
generalforsamlingen.

Dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden.

---------------------------------Dirigent: Knud Tietgen Lund
17. marts 2017

-----------------------------------Formand Jørn Jensby
17. marts 2017

Referent Jørn Jensby
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