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

Medlem ai
DGI Sønderjyliand
Dansk Volieyball Forbund
Sydjysk Volleyball-Kreds
Dansk Triathlon Forbund

AABENRAA IDRÆTS- OG GYMNASTIKFORENING

Referat ordinær seneralforsamlins AAIG 2022

Tirsdag d,. 22. marts 2022 kl. 18.00 - ca. 22.00 Arena Aabenraa sal.5

Kl. ca.18.00 Afdelingsmøde 22-03-2022:
o Gymnastik (12 deltagere) på Skyttegården
. Petanque (16 deltagere) stadion cafeteria

Kl. 20.00 Kaffe/telvand og sandwich i sal.5 leveret afArenaAabenraa.
Kl. 20.30 Ordinær AAIG generalforsamling i sal.5

Der blev budt velkommen af formanden og AAIG sangen blev sunget.
Tilstede var 29 af foreningens medlemmer ud af 1218 (2021), 1276 (2020), 1403 (2019),
ts32 (2018), 1381 (2017), t3s0 (2016).

NB.: AAIG-atm, disc-golf og volleyball havde a/holdt afdelingsmøde på en anden dato
end gen er alfor s aml ings dat o en

1 Va ls af dirisent

Finn Hove blev valgt som dirigent.
Generalforsamlingen er lovlig indvarslet idet den har været på hjemmesiden siden d.27.
febr.

2. Formanden og afdelingsfo rmændene r beretninger

Ny AAIG.dk hjemmeside er kommet op at køre 3. oktober med Kent Vendelbo Madsen
som webmaster. Der er afholdt 3 webinarmøder. Der er dog stadigvæk behov for
tilpasning.

Disc-Golf har 5 medlemmer og mangler stadigvæk en kasserer.
Der trænes en gang om ugen med 5-7 personer på den nye bane ved Arena Aab. Der
forventes fremgang når formand kommer tilbage til Sønderjylland efter ophold i Århus.

Petanque har ca.67 medlemmer i år. Der har været højt aktivitetsniveau og de har ikke
været belastet af Corona og er rigtig glade for deres nye værested (overdækningen).
De har været med til DGI arrangementer og aftroldt sommertumering + besøg fra hele
landet. Åbent hus-arrangement har givet 2 nye medlemmer. Forventer nedgang i antal
medlemmer til ca. 60 medlemmer.

Gymnastik har 772 medlemmer i 2020 og nu lidt mindre med 768. Der er endeligt
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kunnet aftroldt årsopvisningen med stor tilslutning. Der er stadigvæk rigtig god
økonomi. Har nu en god sæsonstart, men flere fravælger gymnastik og motorik og
kondition ved de yngste er dalende på grund afCorona.

Volley har 68 medlemmer i 2020. Har ca. 80 procent af medlemmer tilbage så der nu er
55. Har brug for mere halplads til stigende aktivitet, mangler sponsorer * store udgifter
til divisionsholdene Der er fuld gang i træningen efter Corona .

Dehar 2. divisions hold. Danmarksseriehold hos både damer og herrer, ungdomshold,
teen-hold.

AIM har i 2020 haft 3 6 1 medlemmer og har en nedgang til 323 medlemmer. Flere
arrangementer aflroldt i 2021, f.eks. hjemmestævner, Aab. Bjergmarathon og Aab. Tri
igen ligesom i 2020. Man håber at nogle tiltag i atletikken vil give flere ungdommer. Et
generationsskifte for de ældste ledere i atletik er også på vej.
Se de forskellige beretninger i fællesklubbladet.

3. Freml ægselse af revideretAAIG resnskab

Jes Wilhelmsen uddelte og gennemgik regnskabet.
Egenkapital primo 2021 på 107.613,66 kr. imod 115.938,96 W. år 2020. Årets resultat
minus 8.325,30 kr. mod 14.692,33 kr. i2020.

Lars Borst foreslog at hensættelse til jubilæet vises som et særskilt post på balancen.
Lars Bo oplyste at de 107 t.kr. i balancen er tiltænkt til jubilæet.

Der blev spurgt ind til hvordan de 107 t.kr kan dække både jubilæumsbog og fest og om
ikke jubilæumsbogen er meget dyr. Lars Bo svarede at bogens høje pris dels skyldes at
der planlægges med en flot bog og dels at der er indlejret en joumalist til at hjælpe. Der
er endnu ikke lavet et samlet budget for jubilæet, og vi kender derfor endnu ikke
eventuelle indtægter ved bogsalg, fra sponsorer og bidrag fra afdelingeme

Regnskabet godkendt.

4. Indkomne forslas (forslas skal være formanden i hænde 7 dase før
seneralfo rsamlingen),

Ingen indkomne forslag.

5. Va til bes relse

a. Næstformand (lige år) Allan Lotzkat ønsker ikke genvalg.
Ruben Jacobsen vælges.

b. Kassere (lige år) Jes Christian Wilhelmsen ønsker ikke genvalg.
Bestyrelsen bemyndiges til at finde en ny kasserer. Jes indvilgede herefter i at
fortsætte som kasserer, til der er fundet en afløser. Jes blev valgt med denne
klausul.
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6. Godkendelse af afdelingsformæntl

Alle formændene fortsætter og godkendes.
Inger Jakobsen for Petanque, Kenny Bach Andersen for AIM, Louise Bjerregaard for
gymnastik, Martin Petersen for volleyball, Jakob Festersen for disc-golf.

7. Yale af revisorer

Bestyrelsen bemyndiges til at finde 2 nye revisorer, da både Lars Borst og Anders D.B
Jørgensen stopper.

8. Eventuelt

a. Uddeling af tintallerkner
AIM valgte at uddele tintallerkenen til Per Hussmann.
Gymnastik valgte at uddele tintallerkenen til Sandra Heiberg Jensen

Der blev spurgt ind til problemet med at der ikke var fundet kandidater til kasserer
og revisorer, og om de stigende vanskeligheder med at finde personer, som vil tage
ansvar, skulle føre til nytænkning vedr. AAIG's struktur. Jes og Lars Bo svarede, at
der er brugt betydelige kræfter på at finde afløsere, men desværre forgæves.
Bestyrelsen tager problematikken op i deres fremadrettede arbejde.

Der blev uddelt erkendtligheder til begge revisorer, Lars Borst, Anders D.B.
Jørgensen og kassereren, Jes Chr. Wilhelmsen samt til næstformanden, Allan
Lotzkat i forbindelse med at de stopper.

Med sportslig AAIG hilsen
24. marts 2022 24. marts 2022

4/,,h, /r/A-, 6.^lr,
Finn Hove/ UirigentKirsten Eskildsen/ sekretær
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