
 
 

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

 
Mandag den 14. marts 2022 kl. 19.30 – 21.00  

  
Deltagere: Der deltog 30 medlemmer i afdelingsmødet. 

 
1. Valg af dirigent og referent 

Formand Kenny Bach (KB) bød velkommen og foreslog Ruben Jacobsen 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 2021 (årsberetning fra klubbladet/fællesnummer nr. 
1): 
” Endnu et år er gået og vores håb om at det kunne blive et helt ”normalt” år i 
foreningen, blev desværre endnu engang påvirket af at Danmark i store dele at 2021 
var påvirket at de mange og skiftende restriktioner i forhold til Corona pandemien. 

Vi må konstatere at vores tilbagegang i medlemstallet ikke et stoppet i 2021. Hvor vi i 
2019 var 404 medlemmer, er vi nu i 2021 reduceret til 326. Her er atletikdelen, ramt 
særligt hårdt, men 1/3 tilbagegang i medlemmer alene i 2021. 

2 af ATM´s store arrangementer kunne vi heldigvis også afholde i 2021. 

Aabenraa tri og Aabenraa Bjergmarathon, sidst nævnte lå dog på vippen i lang tid, da 
de skiftende restriktioner i løbet af foråret, gjorde det vanskeligt at tage en beslutning i 
forhold til om Bjergmarathon skulle/kunne afvikles eller ej. Heldigvis viste det sig at 
arrangementet kunne gennemføres på forsvarlig vis for både deltagere og hjælpere. 

Skole OL måtte vi aflyse for andet år i træk, så her satses vi på at det kan gennemføres 
i 2022.  

Bjergmarathons formand gennem 10 år, Per Hussmann er stoppet i denne funktion. Det 
betyder at de opgaver der har fulgt med denne formandspost, nu varetages at 
bjergmarathons styregruppe i fællesskab. Skal dog nævnes at Per, stadig er en del af 
denne styregruppe. 

Kongehøjsporets Trailbuilderlaug som er blevet en del af ATM, er i gang med at etablere 
en teknik bane i forbindelse med Kongehøjsporet. Dette for at give mulighed for at øve, 
eller dygtiggøre ens evner på en MTB cykel. Lauget har i den forbindelse fået 
økonomisk støtte fra div. fonde. 
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Vi må dog konstatere at der i 2021 har været stillet en del udfordringer til klubben og 
de frivillige, som er med til at klubben fungerer i daglig dagen. Dette er dog blevet løst 
på fornem vis, således at klubben har kunnet fungere og tilbyde både træning og 
sociale arrangementer.  

Motion: 
Her er der i løbet af efteråret blevet oprettet 1 nyt begyndehold hvor deltagerne bliver 
tilbudt 12 ugers forløb, for herefter at blive tilbudt at fortsætte i ATM regi yderligere 12 
uger. Dette håber vi kan være med til at få flere medlemmer i klubben. 

Den daglige træning har også i 2021, stort set været delt op i mindre hold hele året, 
som følge af de restriktioner der har været gældende. 

Trods disse forhold har det været muligt at lave en fælles tur til DGI stafet 2020 over 
Rømø dæmningen og dette tilbud havde 52 medlemmer benyttet sig af. Der er også 
blevet afholdt ”Nisseløb” med 50 deltagere.  

Atletik: 
Trods den tidligere omtalt medlems tilbagegang i atletik, har denne del ikke ligget stille. 
De atleter og trænere, som har deltaget i den daglige træning, har gjort dette med stor 
entusiasme og godt humør, hvilket bidrage til en god stemning under træningen. 

Det har været muligt at afholde 2 nålestævner og sønderjyske børnemester på 
Aabenraa stadion. Alle 3 stævner forløb planmæssigt og vores atleter nød at være i 
ilden, hvor de målte dem mod sig selv og andre. 

Landsmesterskaber i atletik blev afholdt i Sæby, vi havde 6 deltager og de havde en 
god weekend, hvor det sociale og fællesskabet var i højsædet. At det blev til 13 
medaljer oven i, gjorde bestemt i turen mindre god.  

Danske mesterskaber i ungdom havde vi 4 atleter med til. Det blev til 1 guld, 3 sølv og 
1 bronzemedalje, samt diverse PR. 

Klubben fik også en dansk ungdoms rekord i kuglestød. Denne blev sat af Mads 
Krogsgaard Nielsen med et stød på 18:44 meter med en 5 kg kugle. Denne rekord blev 
sat på Aabenraa stadion i forbindelse med et nålestævne.  

 
Tri: 
Aabenraa blev gennemførte d 8 august, stævnet forløb godt og planmæssigt. Der var 
60, som gennemførte Aabenraa triathlon 2021, hvilket vi kan være godt tilfreds med.  

Idrætsmærke: 

På trods af at det kan være svært at holde vanen ved lige og tage idrætsmærket efter 2 
år med Corona, var der alligevel ca. 40 der fik taget dette. Tillykke til dem, der gjorde 
dette. 
 
Vi vil gerne styrke og udbygge de aktiviteter der er i klubben, samt være med til at 
støtte op om nye tiltag, som kan komme klubbens medlemmer til gode. Her kan 
nævnes Førstehjælpskursus og Traffic officialuddannelsen, samt ungdomstrænerkursus 
i atletik. 
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Synliggøre og italesætte, hvor vigtigt det er at alle i AAIG ATM bidrager til klubbens 
aktiviteter. Det i forhold til både store og små opgaver, da disse er med til at holde 
klubben i gang. Her tænkes blandet andet på hvervning af trænere til den daglige 
træning, få nok frivillige hjælper til vores arrangementer såsom, Bjergmarathon Skole 
OL, Aabenraa Tri samt til alle mulige andre aktiviteter i klubben. Alt sammen vigtige 
brikker både sportsligt, økonomisk og socialt.” 
 
Så vil vi fra bestyrelsens side gerne takke Bo for den indsats som han har lavet og 
bidraget med i bestyrelsen gennem de sidste 9 år. Han har gennem sin indsats, 
primært i motionsafdelingen været med til at binde klubben sammen til gavn for alle 
afdelinger. Vi er dog glade for at Bo fortsætter sit engement i AAIG 
 
Til sidst en stor tak til alle de mange, der har ydet en indsats til gavn for AAIG atletik, 
tri og motion i det forgangne år.  
 
Også en tak til alle klubbens sponsorer for deres støtte. 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: 
 
- Det faldende medlemstal blev drøftet (se punkt 5). Indenfor atletik handler det især 

om at kunne fastholde de 12 – 17-årige. Haderslev Atletik står over for en 
renovering af deres stadion. Det betyder, at deres atleter for en periode nu skal 
træne i Aabenraa. Man håber det kan få en positiv effekt på en eller anden vis. 

- Der er under corona opstået små løbefællesskaber, hvilket kan være skyld i færre 
motionsmedlemmer. Positivt, at der nu er startet gå hold op og løbehold for 
nybegyndere. Disse tiltag har givet flere medlemmer. 

- Forslag om at starte fortræning op til Royal Run og DHL. Såfremt der skal startes 
nyt op, skal der være nogle der tager ansvar for opgaven. Flere skal på banen. 

 

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 2021.  
JS gennemgik hovedaktiviteterne. 
  
Beslutning 
Regnskabet blev herefter godkendt. 
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Medlemsudvikling fra 2017 – 2021 blev vist og gennemgået. Medlemstallet er desværre 
faldende indenfor atletik, tri og motion. Mange foreninger er under og efter corona blev 
ramt af et faldende medlemstal. 
 
 

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 
     Det foreslås, at TRI kontingentet ændres således;  

- Kontingent inkl. Dtrif-licens til 800 kr.  
- Kontingent Motion Plus inkl. svømmetid til 675 kr. 

 
           Øvrige kontingentsatser foreslås fastholdt. 

      
     Beslutning 
     Godkendt.  
 
 

      6.  Behandling af indkomne forslag 
 
           Beslutning 
           Formanden har ikke modtaget forslag til dagsordenen. 
 
 
      7.  Valg af personer til afdelingsbestyrelsen, jf. §6, stk. 3 

     - Valg af 1 medlem (2 år) – Thomas Walther Johansen modtager genvalg  
     - Valg af kassér (2 år) – Jesper Steffensen modtager genvalg  
     - Valg af 1 medlem (2 år) – Per Hussmann modtager genvalg 
     - Valg af 1 medlem (1 år) – Bo Junker ønsker at udtræde af bestyrelsen  

 
Det bør tilstræbes, at der er mindst én repræsentant fra hver af de tre aktiviteter og 
Bjergmarathonudvalget i bestyrelsen.  
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Beslutning: 
Bestyrelsen foreslog Helle Jensen som repræsentant for Motion. 
 
Valgt blev: 
- Thomas Walther Johansen (Tri – 2 år) 
- Jesper Steffensen (Kasserer - 2 år) 
- Per Hussmann (Bjergmarathon - 2 år) 
- Helle Jensen (Motion 1 år) 

 
 
8.  Eventuelt 
     - DGI Landsstævne – godt program. 
     - Holger Jakobsen går med overvejelser om at genoplive ”broløbet” i Hjelm Skov. Evt.  
       interesserede der kunne tænke sig at være med i planlægningen, er velkommen til at  
       kontakte ham. 

- Uddeling af idrætsmærker afholdes samtidig med ”Nytårstaffel”. 
- AAIG har 100-års jubilæum den 22. oktober 2022. Man er pt. ved at få udarbejdet en   
  bog + der forventes afholdt en eller anden form for aktivitet efter sommerferien. Alle 
  der er interesseret i at deltage i planlægningen, er velkommen til at kontakte Lars Bo 
  Hansen. 
- Det er styregruppen i Bjergmarathon der har ansvar for udlån af materiel fra  
  containerne. 

     - Jesper Steffensen orienterede om, at det bliver de sidste 2 år han tager som kasserer.  
         
Dirigenten takkede herefter for deltagelsen i det ordinære afdelingsmøde. 

 
Referent: Conny Schlesinger 

 
Referatet blev godkendt af dirigenten den 20. marts 2022. 
 


