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Stiftende Generalforsamling AAIG Disc Golf
Sted
Arena Aabenraa mandag 10. dec. 2018 kl.19.30 - ca.21.00
Datoen/sted for stiftende generalforsamling var offentliggjort i dagspressen og på AAIG’s
hjemmeside rettidigt inden mødet. Indholdet i forretningsorden fandtes ligeledes på AAIG’s
hjemmeside inde og kunne derfor læses af alle inden mødet.

Dagsorden
1. Velkomst til fremmødte
2. Valg af dirigent og referent
3. Registrering af fremmødte
4. Valg af stemmetællere
5. Disc-Golf projekt fremlægges
6. Kort orientering om AAIG og Disc-Golfs placering i AAIG
7. Fremlæggelse af forretningsorden for fremmødte
8. Valg af personer i henhold til forretningsorden
9. Godkendelse af forretningsorden og disc-golf udvalgsmedlemmer under et.
10. Evt.

Pkt.1: Velkomst til fremmødte

Initiativtagere Jakob Festersen og AAIG formand Lars Bo Hansen bød fremmødte velkommen og
AAIG var vært for en lille forfriskning.

Pkt.2: Valg af dirigent og referent
Dirigent: Lars Bo Hansen
Referent: Kenneth Mae Carlsen

Pkt.3: Registrering af fremmødte

Lea Meilandt - Aktiv spiller
Nikolaj Sjælland – Aktiv spiller
Ole Schov - Aktiv spiller
Paul Fuglsang – Aktiv spiller
Jes Wilhelmsen – Kasserer AAIG
Allan Lotzkat – Næstformand AAIG
Michael Schwebs – Aktiv spiller
Lars Bo Hansen – AAIG Formand
Allan Hallengreen – Aktiv spiller
Kenneth Mae Carlsen – Aktiv spiller
Jakob Festersen – Aktiv spiller

Pkt.4: Valg af stemmetællere
Blev sprunget over, da det ikke fandtes relevant med relativ få fremmødte
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Pkt.5: Disc golf Projekt
-

Udbredelse af sporten
Træning, turnering, arrangementer m.m.
Ugentlig træning i sommerperioden

Vision
Visionen er at udbrede discgolf sporten i Aabenraa, så unge og ældre får mulighed for at komme
ud i naturen, samt lære om spillet.
Tilgang til udbredelse
Større arrangementer, reklamationer, starter arrangementer for de lokale m.m.
Info omkring disc golf
- Der er officielle regler for disc golf.
- Man bliver medlem igennem PDGA, hvorefter man officielt er medlem af discgolf sporten og
kan deltage i sanktioneret mesterskaber.
- Disc golf bliver udbredt på et internationalt plan og det er derfor også naturligt at vi skal være
en del af udviklingen i Danmark, og i dette tilfælde med et særligt fokus i Sønderjylland.

Pkt.6: Kort om AAIG og Disc Golfs placering i AAIG
AAIG
- Stiftet i 1922
- AAIG discgolf bliver en selvstændig afdeling under AAIG hovedforening, ligesom andre
afdelinger i AAIG
- AAIG disc golf skal have en fane på AAIG’s hjemmeside og man kan vælge at bruge
hjemmesiden til formidling af relevant information eller man linke til sin egen hjemmeside.
- Kontingent bør være på samme niveau som tilsvarende klubber.
- Næste AAIG bestyrelsesmøde 18. febr. kl.20.00 som optakt til AAIG hovedgeneralforsamling
19. marts på Aab. stadion
- AAIG hovedforening består pt. af flg. afdelinger: Volley, Gymnastik, AAIG-atm (atletik, tri &
motion), petanque og E-sport.
Banen:
- Omkringliggende ved Brundlund slot
- Bane til begynder og øvet niveau
- Man kan gå ned at spille når man vil
- Der skal arrangeres noget klipning af banen i samarbejde med Vej & Park
- Tanken er at der skal være mulighed for leje af discs i Arena Aabenraa
- Der er intension om at etablere skilte på banen, så man kan genkende hullerne
- Ved at være medlem af AAIG kan man søge om midler på lige vilkår med andre klubber i
Aabenraa, til f.eks. etablering af disc golf banen. Dertil vil AAIG have nogle kontakter, der kan
tilvejebringe en naturlig udvidelse af disc golf. Der vil komme en naturlig udvidelse af
netværket, hvis der skulle blive brug for hjælp til forskellige gøremål og hvis der skulle være
ubesvaret spørgsmål.
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Pkt.7: Fremlæggelse af forretningsorden for fremmødte

Fremmødte blev spurgt om de havde læst forretningsorden på nettet og der kom anerkende tilsagn
til den.

Pkt.8: Valg af personer i henhold til forretningsorden
Flg. blev valgt:
Formand: Jakob Festersen (tlf.: 20869242 - e-mail: jafe0104@hotmail.com)
Næstformand: Michael Schwebs (tlf.: 41624182 - e-mail: schwebs1982@yahoo.dk)
Kassér: Allan Hallengreen (tlf.:42306848 - e-mail: discgolf.allan@gmail.com)
Sekretær: Kenneth Mae Carlsen (tlf.: 26903642 – e-mail: kennethcarlsen12345@gmail.com)
Bestyrelsesmedlem: Nikolaj Sjælland (tlf.: 26377452 – e-mail: nikolas.sjaelland@hotmail.com)

Pkt.9: Godkendelse af forretningsorden og disc-golf udvalgsmedlemmer under et
Forretningsorden samt disc golfudvalgsmedlemmerne blev entydig godkendt af fremmødte

Pkt.10: Evt.
Intet under evt.
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