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AABENRAA IDRÆTS- OG GYMNASTIKFORENING

Referat ordinær generalforsamling AAIG
Tirsdag d. 19. marts 2019 kl. 18.00 - ca. 22.00 på Aabenraa Stadion
Kl. ca.18.00 Afdelingsmøde:
• Gymnastik afholdte afdelingsmøde på Skyttegården 19/3 kl.18.30-19.45
• Volley afholdte deres afdelingsmøde 18/3 kl.19.00 i Arena Aabenraa
• AAIG-atm og Petanque afholdte afdelingsmøde 19/3 kl.18.00 på
stadion.
• Ny AAIG-disc golf afd. havde formøde i ATM lokalet 19/3 fra kl.18.30
Kl. 20.00
Traditionstro Kaffe/te/vand og lagkage i cafeteriet leveret fra Arena
Aabenraa.
Kl. 20.30
Ordinær AAIG generalforsamling i stadions cafeteria.
Der blev budt velkommen af formanden, hvorefter AAIG sangen blev sunget.
Til stede var ca.50 af foreningens medlemmer ud af 1532 (2018), 1381 (2017), 1350
(2016). Generalforsamlings billeder på https://photos.app.goo.gl/a892UZpPLwC27jGg9
1: Valg af dirigent og protokolfører
Finn Hove blev valgt som dirigent, som konstaterer at generalforsamlingen var lovlig
varslet og indkaldt i ugeavisen 14 dage før + annonceret på hjemmesiden. Som
protokolfører blev Kirsten Eskildsen valgt (AAIG sekretær)
2: Formand og afdelings formænd aflægger beretninger.
Se de forskellige beretninger i AAIG klubblad nr.1 – 2019.
AAIG hovedafdeling v. Lars Bo Hansen
AAIG fylder 96 år i oktober 2019
Stort medlemsfremgang i AAIG - positiv udvikling. Omtalte problemet med AAIG
Limited eSport afdelingen, at den med nuværende afdelingsbestyrelse var nedlagt,
men at der arbejdes videre med DGI og evt. 10 klasser på Nygade.
10/12 var der stiftende generalforsamling af AAIG disc golf i Arena Aab. hvor
forretningsorden blev fremlagt og godkendt – havde været synlig på AAIG
hjemmesiden inden. Forretningsorden var forhåndsgodkendt af AAIG’s
hovedbestyrelse.
Kort beskrivelse af de enkelte afdelinger, samt aktiviteter afholdt siden sidste
generalforsamling (100 miles Xtreme, stadion cafeteria, værested petanque…).
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Omtale af opgaver i 2019 – disc-golf, hjemmeside, support til afdelinger, 100 års
jubilæum.
Ingen kommentar til beretning
AAIG-atm v. Kenny B. Andersen
Se klubblad.
Ingen kommentar til beretning
Gymnastik v. Solveig Petersen
Se klubblad.
Solveig Petersen stopper som formand efter 5 gode år på posten og Louise Brage
Bjerregaard blev valgt som ny formand på afdelingsmødet på Skyttegården.
Ingen kommentar til beretning
Petanque v. Inger Jacobsen
Se klubblad.
Ingen kommentar til beretning
Volley v. Ditte L. Jakobsen
Se klubblad.
Ingen kommentar til beretning
Alle beretninger blev godkendt
3: Fremlæggelse af revideret AAIG regnskab v. Jes Wilhelmsen
Årets resultat for hovedforeningen blev på plus 3429,28 kr. til trods for en
ekstraordinær udgift på ca.9000 kr. til dækning af Limited eSport underskuddet for
2018.
Der er ligeledes afsat 9000 kr. til dækning af lokale og PC leje til Arena Aab., som
Limited ikke har betalt.
For AAIG-atm og petanque er formuen forøget, medens volley og gymnastik havde et
lille minus, men dog stadigvæk en god egenkapital.
Regnskabet blev godkendt uden kommentar
4: Indkomne forslag
Godkendelse af ny AAIG afdeling – navn: AAIG-disc golf.
Jakob Festersen (formand disc golf) fremlægger en præsentation af den nye
afdeling ”AAIG disc golf ”og fremviste en film. Afdelingen ønsker at udbrede disc
golf i hele Sønderjylland som er i fremgang. Banen bliver anlagt nær Arenaen og i
parken ved Brundlund slot. Banen bliver på 9 huller. Afdelingen er i gang med
fundraising af penge til anlæggelse af banerne. Banen vil blive anlagt når pengene er
fundet, da godkendelser er på plads. Det vil blive muligt at låne tasker med disc-gold
udstyr i Arenaen.
Jakob nævnte også at der var tanker om en bane ved Campus Aabenraa, som de har
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haft en dialog med.
Afdelingen består af flg.:
• Formand: Jakob Festersen
• Næstformand: Michael Schwebs
• Kasserer: Allan Hallengreen
• Sekretær: Kenneth Mae Carlsen
• Bestyrelsesmedlem: Nikolaj Sjælland
Forsamlingen godkendte den nye AAIG-disc golf afdeling med stor velvilje.
5: Valg af bestyrelse
a. Formand (ulige år) – Lars Bo Hansen blev foreslået og genvalgt
b. Sekretær (ulige år) – Kirsten Eskildsen blev foreslået og genvalgt
6: Godkendelse af afdelingsformænd
a.
b.
c.
d.
e.

Volley – Ditte Lundgård fortsætter og blev godkendt
Petanque – Inger Jacobsen fortsætter og blev godkendt
Gymnastik – Louise Brage Bjerregaard blev godkendt som ny formand
AAIG-atm – Kenny B. Andersen fortsætter og blev godkendt
AAIG-disc golf – Jakob Festersen blev godkendt som ny formand

7: Valg af revisorer
På valg var var Lars Borst og Anders Jørgensen, som begge var tilstede og de modtog
genvalg
8: Evt.
a. Uddeling af tintallerkner
AAIG-atm var på tur til at uddeling af den ene af AAIG’s tintallerken og valget
faldt på Helge Laursen for hans utrættelige arbejde i klubben som træner, stævne
arrangør, udvalgsmedlem og hans mange andre opgaver han varetager.
AAIG petanque var ligeledes på tur til uddeling af den anden AAIG tintallerken
og valget faldt på Gunnar Jensen.
Kirsten Eskildsen
Sekretær
19. marts 2019

Referat godkendt af dirigent:
Finn Hove
24. marts 2019

Referat tilrettet af:
Lars Bo Hansen
24. marts 2019
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