Referat fra AIF’s generalforsamling tirsdag den 23. maj 2019 i
Klubhuset, (kl. 19.00 – 21.00)
Der var ca. 25 deltagere til generalforsamlingen.
Der var trykte eksemplarer af dagsordenen, hovedbestyrelsens beretning til de fremmødte.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
1.

2.

Valg af dirigent og 2 stemmetællere.
Jørn Jensby blev valgt til dirigent.
Hanne Frølund Jess og Lis Hjørlund blev valgt som stemmetællere.
Dirigenten konstaterede generalforsamlingen lovligt indvarslet.
Formanden aflægger bestyrelsens beretning
Hovedformanden aflagde Hovedbestyrelsens beretning for det forløbne år 2018/2019.
Beretningen blev taget til efterretning.

3.

Kassereren fremlægger det reviderede regnskab 2018 til godkendelse, samt
fremlægger budgettet for det kommende regnskabsår 2019
Som følge af Hovedkassererens er sygemeldt forelagde næstformanden regnskabet for
2018.
Regnskabet for 2018 blev enstemmigt godkendt.
Budgettet for 2019 blev taget til efterretning.

4.

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

5.

Valg af bestyrelsesmedlemmer
5a. Valg af formand (vælges normalt for 2 år i ulige årstal).
Hovedformand Dorthe Johansen blev genvalgt med akklamation for 1 år.
(Beretningen er lagt på AIF’s hjemmeside)
5b. Valg af næstformand og kasserer (vælges normalt for 2 år i lige årstal).
Jørn Jensby trådte tilbage som næstformand og John Rygaard Jeppesen, Badminton
blev med akklamation valgt som ny næstformand for 2 år.
Hovedkasserer Lars Østenfjeld har ikke ønsket genvalg og Jørn Jensby blev med
akklamation valgt som hovedkasserer for 2 år.
5c. Valg af diverse udvalg, som vælges for 1 år
Der er 1 stående udvalg: Styregruppen for Klubhuset
Styregruppen har i 2018 har bestået af Lissie Koefoed, Senior Idræt, Dorthe Johansen,
Håndbold, og Lone Frisgaard Fodbold.
Dorthe Johansen ønskede at trække sig og styregruppen for klubhuset består herefter
af Lissie Kofoed (formand), Lone Frisgaard, Fodbold og Trine Kronholm Hoffmann,
Håndbold.

6.

Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
De nuværende revisorer Hanne Frølund Jess, Gymnastik og Christina Kronholm
Christensen genopstillede og blev valgt med akklamation.
Kim Kammer, Fodbold blev valgt som revisorsuppleant med akklamation.

7.

1

Fastsættelse af det årlige administrationsgebyr
Hovedafdelingen indstillede at det årlige administrationsgebyr for 2019 fortsat er på 10

kr. pr. medlem. Det bemærkedes, at dette gebyr indtil videre er Hovedafdelingens eneste indtægtskilde.
Det blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen.
Det er i Hovedbestyrelsen aftalt, at afdelingernes indrapportering af medlemstal til
kommunen i efteråret hvert år anvendes som grundlag for medlemsoplysningerne til
hovedafdelingen.
Det er således dette medlemstal, der danner grundlag for betalingen af det årlige
kontingent til hovedafdelingen.
Hovedkassereren sender en ”opkrævning” ud til afdelingerne umiddelbart efter
generalforsamlingen i maj måned.
Kontingentet skal betales senest 1. juli.
De medlemstal, der hermed er gældende for kontingentopkrævningen i 201, er efter
det oplyste følgende:
Svømning
450
Cricket
64
Fodbold
568
Håndbold
287
Bordtennis
64
Gymnastik
501
Tennis
211
Senior idræt
750
Badminton
166
I alt
3061
Statistikken for udviklingen i medlemstal for afdelingerne og AIF totalt fremgår af
hjemmesiden, under Nyheder.
8.

Eventuelt
På forespørgsel blev det oplyst, at det ikke er et krav at kandidater til de 3 poster i
Hovedafdelingen skal være formænd/kasserer, mv. i en afdeling.
Dirigenten takkede forsamlingen ”for god ro og orden”.

Dirigent:
Jørn Jensby, 24. maj 2019
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