Indkaldelse til
AIF’s Senior Idræts generalforsamling
onsdag den 18. august 2021, kl. 11.00 på Stadion
De restriktioner, der måtte gælde på tidspunktet for afholdelsen af generalforsamlingen
følges.
Foreningen byder på en kop the/kaffe og en oste- eller spegepølsemad kl. 10.30.
Drikkevarer herudover købes for egen regning i caféen.
Tilmelding til din holdleder senest den 10. august af hensyn til bestilling af the/kaffe ostemadder mv.
Generalforsamlingen indledes kl. 11.00.
1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere.
2. a. Formanden aflægger bestyrelsens beretning for 2019 og 2020.
b. Diverse udvalgsberetninger - Senior Idræt har i øjeblikket ikke nedsat udvalg.
c. Kassereren fremlægger de reviderede regnskaber for 2019 og 2020 til godkendelse samt
budgettet for det kommende regnskabsår.
3. Indkomne forslag
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes skriftligt til formanden jensby-korsholm@webspeed.dk, så de er ham i hænde senest 7 dage inden generalforsamlingen.
4. a. Valg af formand og sekretær – bestyrelsesmedlemmer - samt 2 bestyrelsessuppleanter,
der vælges for 2 år ad gangen i lige årstal.
Da Coronaen forhindrede afholdelse af generalforsamling i 2020, vælges alle for 1 år.
På valg: Jørn Jensby – genopstiller
Lissie Koefoed – genopstiller
Suppleant Jørgen Kruse – genopstiller
Suppleant Arne Borg - opstiller som bestyrelsesmedlem, se 4.b. Ledig post.
b. Valg af kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer, der vælges for 2 år ad gangen i ulige
årstal.
På Valg: Kasserer Lone Christensen – genopstiller
Bestyrelsesmedlem Bjarne Rubner Andersen - genopstiller
Bestyrelsesmedlem Bent Rasmussen - genopstiller ikke. Bestyrelsen foreslår
suppleant Arne Borg valgt til posten.
5. Valg af diverse udvalg for et år: Ingen forslag til udvalg.
6. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant for et år.
a. Revisorer: Jørgen Arnull og Kaj Nielsen - begge genopstiller
b. Revisorsuppleant: Børge J. Pedersen – genopstiller ikke – Jørgen Lind opstiller.
7. Valg af 5 delegerede foruden formanden, samt 2 suppleanter til AIF’s hovedafdelings
generalforsamling i september/oktober måned 2021.
Bestyrelsens 5 medlemmer og suppleant Jørgen Kruse foreslås.
8. Eventuelt.
AIF Senior Idræt
Bestyrelsen

7. juli 2021

