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AABENRAA IDRÆTS- OG GYMNASTIKFORENING

Referat odinær generalforsamling AAIG, rev.1
Torsdag d. 30. marts 2017 kl. 18.30 - ca. 22.00 på Aabenraa Stadion
Kl. 18.30

Afdelingsmøder:
· Gymnastik afholdte afdelingsmøde på Skyttegården 30/3
· Volley afholdte deres afdelingsmøde 6/3 i Aab. Bowlingcenter
· AAIG-atm og Petanque afholdte afdelingsmøde 30/3 på stadion

Kl. 20.00

Traditionstro Kaffe/te og lagkage i cafeteriet (fra Lagkagehuset)

Kl. 20.30

Ordinær AAIG generalforsamling i cafeteria med følgende dagsorden:

Der startes med AAIG sangen, som Finn Hove havde rettet til efter at Orienterings
afdeling er stoppet som afdeling i AAIG og Helge Laursen har rettet versefødder.
Til stede var ca.54 af foreningens medlemmer ud af 1350 (2016 opgørelse),
generalforsamlings billeder på https://goo.gl/photos/RDiC32jzBvWaZmv66
1: Valg af dirigent og protokolføre
Finn Hove blev valgt som dirigent, som konstaterer at generalforsamlingen er lovlig
varslet og indkaldt. Protokolfører var Kirsten Eskildsen (AAIG sekretær)
2: Formand og afdelings formænd aflægger beretninger.
Se de forskellige beretninger i klubbladet.
Der har været stor aktivitet i alle afdelinger.
Orientering er stoppet som afdeling i AAIG.
Multihallen blev nævnt som fylder en del, specielt for gymnastikafdelingen. Per
Hussmann er repræsentant for klubberne i multihallens aktivitets udvalg.
Gymnastik ville gerne have haft et springcenter, men dette er strandet ved at vi selv
skulle fremskaffe et million beløb.
Petanque vil stadig gerne have et klublokale/værested indendørs.
I ATM afdelingen er der masser af aktivitet.
Volley kører ok. Gør meget for at få mange nye folk til.
Bjergmarathon fik uddelt kulturprisen til nytårs arrangement ved kommunen. AAIG´s
100 års jubilæumsbog blev drøftet.
Vedr. åbning af Multiarenaen blev drøftet med hvad de forskellige AAIG afdelingerne
kunne bidrage med.

Volley fortæller om deres aktiviteter. Se klubblad. Har startet nye hold. Gør meget for
udvekslings studerende og flygtninge og andre tilflyttere.
Petanque har haft et godt år med de samme gode stævner. Se beretningen i
klubbladet. Vil gerne have et klublokale.
Gymnastik har et rigtig godt fællesskab. God blanding af unge og ”gamle”
instruktører. Er af Kommunen blevet valgt som årets initiativtager.
Er spændt på hvordan det kommer til at fungere med de nye lokaler i Arenaen.
Holder motionsdag. Aktiviteter, se klubblad.
Rigtig god afslutning.
ATM er for første gang stabilt kommet over 400 medlemmer.
Skole OL blev gennemført med 650 deltagere som er største atletik stævne nogensinde
gennemført i Aabenraa.
Den nye multihal hedder Arena Aabenraa http://arenaaabenraa.dk
Tri har fået en svømme sø ved Røllum.
100 med til Cross serie.
2 medlemmer Danske mester i marathon.
God deltagelse til Hamburg Marathon med bus.
Kultur og idrætspris blev givet til Bjergmarathon.
Der er blevet tilbudt 3 gratis løb til alle medlemmerne.
Beretningerne er hermed godkendt.
3: Fremlæggelse af revideret AAIG regnskab
Revisorerne roser de forskellige afdelinger for at der er styr på regnskaberne.
Regnskab bliver fremlagt. Se bilag.
Kommentar: Det blev opfordret til at det bliver ændret fra Atletik til ATM.
Godkendt.
4: Indkomne forslag
Ingen
5: Valg af bestyrelse
a. Formand (ulige år) Lars Bo Hansen genvalgt
b. Sekretær (ulige år) Kirsten Eskildsen genvalgt
6: Godkendelse af afdelingsformænd
ATM: Kenny Bach Andersen, genvalgt
Petanque: Inger Jacobsen, genvalgt
Gymnastik: Solveig Petersen, genvalgt
Volley: Ditte Lundgaard Jakobsen, genvalgt

7: Valg af revisorer
Anders D. Jørgensen
Lars Borst
Begge fik en lille erkendtlighed for deres store arbejde.
8: Evt.
a. Uddeling af tintallerkner
Petanque var meget enige i at Inge Atzen skulle tildeles tintallerkner.
ATM har tildelt tintallerkenen til Arne Hanfgarn for hans store engagement med
idrætsmærket.
Torben Laursen foreslår at man hæver kontingentet fra 17 til 25 kr. per
afdelingsmedlem, hvoraf de 8 kr. bliver henlagt til at spare op til 100 års jubilæet.
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