
 
 

Generalforsamling (afdelingsmøde) i AAIG – Atletik, Tri og Motion 
(forkortet ATM) 

 
Torsdag den 24. juni 2021 kl. 17.30 – 19.15  

  
Deltagere: Der deltog 18 medlemmer i afdelingsmødet. 

 
1. Valg af dirigent og referent 

Formand Kenny Bach (KB) bød velkommen og foreslog sig selv som dirigent og Conny 
Schlesinger som referent. 
 
Herefter tog dirigenten ordet.  
 
Dirigenten gennemgik dagsordenen og konstaterede, at mødet var korrekt indkaldt jf. 
forretningsordenen.  
 
 

2. Afdelingsbestyrelsens beretning for det forløbne år 
Formanden orienterede om året 2020 (årsberetning fra klubbladet/fællesnummer nr. 
1). 
 
Formanden sendte en stor tak til alle de mange, der har ydet en indsats til gavn for 
AAIG Atletik, Tri og Motion i det forgangne år.  
 
Ligeledes en stor tak til klubbens sponsorer for deres støtte og til Aabenraa Kommune 
for deres støtte til klubben, gennem Elite Aabenraa, som er med til at give vores unge 
mennesker mulighed for at udvikle sig inden for deres atletikdisciplin.  

 
Supplerende spørgsmål/bemærkninger til formandens beretning og generelt til 
bestyrelsen: 
 
Holger Jacobsen (HJ): Hvor meget har Corona haft indflydelse på medlemstallet i ATM? 
Bestyrelsen (BS): Det har med stor sandsynlighed haft indflydelse på et faldende 
medlemstal. Der har været et faldende medlemstal både i Atletik, Tri og Motion, hvilket 
pt. betyder, at det er det laveste niveau gennem de seneste 3 år. 
HJ: ”Kongehøjsporet” – hvordan er det organisatorisk placeret i ATM? 
Bestyrelsen (BS): Det ligger som en selvstændig gruppe under bestyrelsen.  
HJ: Har bestyrelsen overvejet, hvorledes aktivitetsudvalgene igen bliver aktive (efter 
Corona pause) og også om, hvordan udvalgene bliver mere bevidste om deres ansvar i 
forhold til deltagelse i møder i Motionsudvalget? 
BS: Det vil blive taget op på næste medlemsmøde, der gerne skulle kunne afholdes 
efter sommerferien (august). Der er flere emner der skal drøftes, herunder bl.a. 
træningstider og træningshold i Motion.  
HJ: Efterlyser mere synlighed om Bjergmarathon i klubbladet. Klubbladet fungerer også 
som en slags historiebog, hvor Bjergmarathon også er et vigtigt element. 
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BS: Det har været uheldigt, at deadline til klubbladet ofte har været lige op til BM eller 
lige efter. Derfor har der ikke været tid/overskud til at skrive de store indlæg. 
Kommentar om mere Bjergmarathon i løbet af året er taget til overvejelse og der vil 
være mere fokus herpå især af hensyn til bevidstheden om, at Bjergmarathon er et 
AAIG løb og at alle hjælper til.  
 

Beslutning 
Beretningen blev herefter taget til efterretning. 
 
 

3. Forelæggelse af regnskabet for det forløbne år i den form, som det er 
fremsendt til AAIG´s revisor til godkendelse 
Kasserer Jesper Steffensen (JS) orienterede om det reviderede regnskab 2019.  
JS gennemgik hovedaktiviteterne. 
  
Beslutning 
Regnskabet blev herefter godkendt. 
 
 

4.  Forelæggelse af afdelingsbestyrelsens budgetforslag til orientering 
Jesper Steffensen (JS) gav en kort orientering.  
Budgetforslaget blev fremlagt. Skal dog ses som et udkast, da der altid vil være 
usikkerhed omkring indtægter vedrørende aktiviteter. 
 
Beslutning 
Budgettet blev taget til orientering.  
 
 

5.  Fastlæggelse af kontingentet 
     Satserne for kontingentet foreslås uændret. 
      
     Beslutning 
     Godkendt. Ingen ændringer i kontingentet. 
 
 

      6.  Behandling af indkomne forslag 
 
           Beslutning 
           Formanden har ikke modtaget forslag til dagsordenen. 
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      7.  Valg af personer til afdelingsbestyrelsen, jf. §6, stk. 3 
     - Valg af formand (2 år) – Kenny Bach Andersen modtager genvalg  
     - Valg af sekretær (2 år) – Conny Schlesinger modtager genvalg  
     - Valg af 1 medlem (2 år) – Bo Junker modtager genvalg 

Det bør tilstræbes, at der er mindst én repræsentant fra hver af de tre aktiviteter og 
Bjergmarathonudvalget i bestyrelsen. 
 
Beslutning: 
Valgt blev: 
- Kenny Bach Andersen – formand (Atletik – 2 år) 
- Bo Junker (Motion - 2 år) 
- Conny Schlesinger (Sekretær - 2 år) 
 

8.  Eventuelt 
     - Allan Lotzkat: Efterlyser en generel oprydning af klublokalet, således at det ikke bliver 
       brugt som depot. 
     - HJ: Genforening 2020; 19. september 2021 - Halvmarathon over Rømø  
       dæmningen. P.t. 50 AAIG tilmeldte. Folk sendes afsted med bus til Rømø.  
       Muligvis kommer der en kortere rute, således at der evt. kunne arrangeres en klubtur. 
     - HJ: Efterlyste AAIG medlemmer fra løbet Fladsten til Folkehjem (Genforening) 
       BS: DGI lagde op til, at det var bestyrelsen der skulle løbe med og ingen fra bestyrelsen  
       havde mulighed for at deltage. 

          - Anders Jørgensen: Muligheden for at tage Idrætsmærke er startet op igen 
         
Dirigenten takkede herefter for deltagelsen i det ordinære afdelingsmøde. 

 
Referent: Conny Schlesinger 

 
Referatet blev godkendt af dirigenten den 6. juli 2021. 
 


