Medlem af:
Danmarks Idræts Forbund
GymDanmark
Dansk Atletik Forbund
Danske Gymnastik & Idrætsforeninger

Medlem af:
DGI Sønderjylland
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AABENRAA IDRÆTS- OG GYMNASTIKFORENING

Referat ordinær generalforsamling AAIG
Tirsdag d. 3. april 2018 kl. 18.00 - ca. 22.00 på Aabenraa Stadion
Kl. ca.18.00 Afdelingsmøde:
 Gymnastik afholdte afdelingsmøde på Skyttegården 3/4 kl.18.15
 Volley afholdte deres afdelingsmøde 13/3 i Arena Aabenraa
 AAIG-atm og Petanque afholdte afdelingsmøde 3/4 kl.18.00 på
stadion.
Kl. 20.00
Traditionstro Kaffe/te/vand og lagkage i cafeteriet leveret fra Arena
Aabenraa.
Kl. 20.30
Ordinær AAIG generalforsamling i stadions cafeteria.
Der blev budt velkommen af formanden, hvorefter AAIG sangen blev sunget.
Til stede var 55 af foreningens medlemmer ud af 1381 (2017 opgørelse) - 1350 i
2016. Generalforsamlings billeder på https://photos.app.goo.gl/7I1n67Lm87fpHOa83
1: Valg af dirigent og protokolfører
Finn Hove blev valgt som dirigent, som konstaterer at generalforsamlingen var lovlig
varslet og indkaldt. Som protokolfører blev Kirsten Eskildsen valgt (AAIG sekretær)
2: Formand og afdelings formænd aflægger beretninger.
Se de forskellige beretninger i AAIG klubblad nr.1 – 2018.
AAIG hovedafdeling v. Lars Bo Hansen
AAIG fylder 95 år her i 2018
Der er en god samlet egenkapital for hele foreningen, men hovedforening har brug
for en større egenkapital til bl.a. 100 års jubilæet.
Der er afholdt 4 afdelingsmøder i hovedforeningen - juni, september, december og
marts.
Forberedelse til AAIG’s 100 års jubilæum i 2022 er ikke rigtig kommet i gang
endnu, dog har Willy Frandsen givet tilsagn om at være med i jubilæumsudvalget,
som den første.
Afdelingskontingent per medlem til hovedkassen foreslås hævet fra 17 til 25 kr.
Fremadrettet arbejdes der videre med Limited eSport og Disc Golf. Der arbejdes
videre med 100 års jubilæet og med fælles idrætsmærke på tværs af afdelinger.
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Volley v. Ditte L. Jakobsen
Beachvolley bliver i år (2018) afholdt sammen med arrangementet Aabenraa
triathlon.
Medlemsfremgang fra 35 til 60 medlemmer med flg. aktiviteter: kids-volley,
nybegynder mix damehold, DGI herrehold, Danmarksserie herre hold og
2.div.herrehold.
Gymnastik v. Solveig Petersen
Er glade for forholdene i Arena Aabenraa, men kunne bruge flere timer.
Som altid høj aktivitetsniveau med ca. 900 medlemmer, ca.88 instruktører og ca. 27
hold.
Petanque v. Inger Jacobsen
Stor aktivitet med træning flere gange om ugen og et arrangement for
Kongehøjskolen og deltagelse ved LM i Aalborg.
Værested på stadion – afklaring vil finde sted med Arena Aabenraa i 2018.
AAIG bakker op om at stadion klubber bibeholder eget klublokale, der dog kan
bookes af andre. Stadion cafeteria fortsætter næsten som tidligere.
AAIG-atm v. Kenny B. Andersen
Generelt god aktivitet blandt medlemmer og arrangementsmæssigt ”still going
strong” med Aabenraa Bjergmarathon, Aabenraa triathlon, Duft af kvinde, Skole
atletik OL, atletik stævner hjemme og ude + mange motionsarrangementer.
Mangler atletikudøvere i gymnasie alderen og niveau dalende. Per Hussmann er
genvalgt til Arena Aabenraa bestyrelse.
Alle beretninger blev godkendt
3: Fremlæggelse af revideret AAIG regnskab v. Jes Wilhelmsen
Årets resultat blev på minus 5.974,42 kr.
Der stilles forespørgsel om man kunne lave en udligningsordning i forhold til at nogle
afdelinger betaler halleje og andre afdelinger på stadion ikke betaler noget endnu.
Regnskabet blev godkendt
4: Indkomne forslag
a. Godkendelse af ny AAIG afdeling – navn: Limited eSport
Sebastian Andersen (foreslåede formand for Limited eSport) fortalte om den
nye afdeling der vil have til huse i Arena Aabenraas eSport lokale, hvor han
bl.a. pointerede at aktivt idræt var en del a konceptet ud over spillene på
PC’erne.
Lars Bo Hansen (formand AAIG) godtgjorde for forsamlingen at formaliteterne
for oprettelse af Limited eSport afdelingen var på plads, så som Forretningsorden og referat fra Stiftende afdelingsmøde.
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Andre afdelingsmedlemmer af Limited eSport:
næstformand: Morten Hoeg
kasserer: Casper K. Nielsen
afdelingsmedlem: Andrea Thygesen
afdelingsmedlem: Morten Straaberg
Limited eSport blev enstemmigt godkendt som ny AAIG afdeling.
Pkt. 4.a. var annonceret på den ordinære generalforsamlings dagsorden.
b. Forslag om afdelings kontingentforhøjelse til hovedforening fra 17 til 25
kr.
Grundet forestående 100 års jubilæum i 2022 og et generelt minus under årets
resultat de sidste par år, havde AAIG bestyrelsen foreslåede et
kontingentforhøjelse, som var annonceret på AAIG hjemmesiden inden
generalforsamlingen.
Kontingentforhøjelsen blev godkendt.
5: Valg af bestyrelse
a. Næstformand (lige år) – Allan Lotzkat blev foreslået genvalgt og valgt
b. Kasserer (lige år) – Jes Chr. Wilhelmsen blev foreslået genvalgt og valgt
6: Godkendelse af afdelingsformænd
a.
b.
c.
d.
e.

Volley – Ditte Lundgård blev godkendt
Petanque – Inger Jacobsen blev godkendt
Gymnastik – Solveig Petersen blev godkendt
AAIG-atm – Kenny B. Andersen blev godkendt
Limited eSport – Sebastian Andersen godkendt

7: Valg af revisorer
På valg var var Lars Borst og Anders Jørgensen.
Lars Borst var tilstede og han blev foreslået genvalgt og så var det mundtlig tilsagn
fra Anders Jørgensen at han også ville fortsætte hvis han blev genvalgt.
Begge personer blev genvalgt af forsamlingen.
Holger Jacobsen ønskede taget til protokols, at han stemte imod, idet han mener at der
kræves en skriftlig bekræftelse fra kandidaten om hans kandidatur.
8: Evt.
a. Uddeling af tintallerkner
AAIG volley, som var på tur til en af AAIG’s tintallerkener indstillede Jøren
James-Olsen for hans mangeårige frivillige arbejde i AAIG-volley.
Ditte Lundgård overrakte tintallerken plus et AAIG tin-snapseglas til evigt eje og
en Hoptimist
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AAIG gymnastik var ligeledes på tur til AAIG’s tintallerkener og indstillede Lena
Petersen for hendes mange årige virke, bl.a. som kasserer. Her var det Solveig
Petersen der overrakte tintallerken plus et AAIG tin-snapseglas til evigt eje og en
buket blomster.
Kirsten Eskildsen
Sekretær
4. april 2018

Referat godkendt af dirigent:
Finn Hove
10. april 2018

Referat tilrettet af:
Lars Bo Hansen
10. april 2018
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