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

Medlem af:
DGI Sønderjylland
Dansk Volleyball Forbund
Sydjysk Volleyball-Kreds
Dansk Triathlon Forbund

AABENRAA IDRÆTS- OG GYMNASTIKFORENING

Referat ekstraordinær generalforsamling AAIG
Tirsdag d. 27. okt. 2020 kl. 19.00 - ca. 19.30 i Arena Aabenraa sal.3
Tilstede: Fmd. Lars Bo Hansen, næstformand Allan Lotzkat, Aaig-atm Torben
Laursen, sekretær Kirsten Eskildsen, fmd. P-afdeling Inger Jacobsen + 2 yderligere
medlemmer fra p- afdelingen, næstformand for gymnastikafdelingen Sandra H. Jensen,
Aaig-atm kassere Jesper Steffensen og Aaig-atm motion Bo Junker - i alt 10
medlemmer.
Ekstraordinær generalforsamlings billeder kan ses på flg. link:
https://photos.app.goo.gl/PWrBfLf8384X4om78
1: Valg af dirigent og referent
Torben Laursen blev valgt som dirigent og Kirsten Eskildsen blev valgt som referent.
Torben Laursen kunne slå fast at den ekstraordinær generalforsamling var lovligt
indkaldt og varslet i det indkaldelsen var på hjemmesiden AAIG.dk fra d. 10. okt. 2020
inkl. ændringsforslaget til vedtægtsændringer der behandles i pkt. 2.
2: Genbehandling af AAIG vedtægtsændringer i henhold til pkt.4 i referat fra
ordinær generalforsamling d.29. sept.
Ændringsforslaget i §2 blev enstemmigt vedtaget hvor orienteringsløb slettes og flg.
blev ordlyden:
Foreningens formål er at dyrke følgende idrætsgrene: gymnastik, atletik - triatlon motion, volleyball, petanque og disc-golf og derigennem fremme sundhed og godt
kammeratskab.
Ændringsforslaget i §5 blev enstemmigt vedtaget til følgende ordlyd:
Foreningen ledes af en bestyrelse, der repræsenterer og tegner foreningen i alle
forhold. Fuldmagter og økonomiske dispositioner kræver godkendelse af
forretningsudvalget (formand, næstformand & kasserer) for at være gyldige,
underskrift/e-mail tilkendegivelse af formand eller næstformand og kasserer.
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Ændringsforslaget i §5 og §7 blev enstemmigt vedtaget til følgende ordlyd:
Dispositionsbegrænsninger i foreningens/afdelingens vedtægter/forretningsorden er
ikke til hinder for, at der kan oprettes Online Banking eller lignende til foreningen.
Brug af Online Banking sker på foreningens / afdelingens eget ansvar, og banken
kan i den forbindelse ikke påse og dermed heller ikke holdes ansvarlig for, om de
ovenfor nævnte begrænsninger i dispositionsretten overholdes.
Som det sidste under pkt.2 blev de samlede vedtægter enstemmigt godkendt.
Datoen på sidste side ide nye vedtægter ændres fra Aabenraa den 25. februar 2020 til
Aabenraa den 27. oktober 2020. Datoen på forsiden ændres ligeledes til 27. okt. 2020
3: Evt.
Intet
Referent

Referat godkendt af dirigent:

Kirsten Eskildsen
AAIG sekretær
1. nov. 2020

Torben Laursen
1. nov. 2020

Referat tilrettet af:

Lars Bo Hansen
AAIG formand
1. nov. 2020
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