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AABENRAA IDRÆTS- OG GYMNASTIKFORENING

Referat ordinær generalforsamling AAIG 2021
Torsdag d. 24. juni. 2021 kl. 17.30 - ca. 21.30 Arena Aabenraa sal.5
Kl. ca.17.30 Afdelingsmøde 24-06-2021:
• AAIG-atm (21 deltagere) i sal.5 Arena Aab
• Petanque (19 deltagere) på stadion
Kl. 19.30
Traditionstro Kaffe/te/vand og lagkage i sal.5 leveret af Arena Aabenraa.
Kl. 20.00
Ordinær AAIG generalforsamling i sal.5
Der blev budt velkommen af formanden og AAIG sangen blev sunget.
Tilstede var 28 af foreningens medlemmer ud af 1276 (2020), 1403 (2019), 1532 (2018),
1381 (2017), 1350 (2016). Generalforsamlings billeder kan ses på
https://photos.app.goo.gl/sJ2Kd1tdLviLrRMy6
NB.: Gymnastik, disc-golf og volleyball havde afholdt afdelingsmøde på en anden dato
end generalforsamlingsdatoen
1: Valg af dirigent.
Finn Hove blev valgt og kunne konstatere at indkaldelse til generalforsamlingen blev lagt
på hjemmeside d. 5. juni. 2021 og er dermed lovligt indkaldt.
Kirsten Eskildsen blev valgt som protokolfører
2: Formanden og afdelingsformændene aflægger beretninger.
AAIG hovedafdeling v. formand Lars Bo Hansen
Der er noget tilbagegang i medlemstallet i AAIG samlet, som er influeret af Corona
pandemien.
I hovedforeningens bestyrelse er der afholdt et virtuelt møde 3/3-2021 og et fysisk
møde i Arena Aab. 7/6-2021 siden sidste generalforsamling i okt. 2020
Der henvises generelt til beretningerne i klubbladet
Der var indvielse af disc-golfbane d. 19. maj 2021, som er placeret rundt om Arena
Aab, som er en 8 hullers bane og snarligt bliver udvidet til 9 huller
Formanden Jacob Festersen fra Disc golf havde meldt afbud lige inden
generalforsamling grundet indkaldelse til beredskabet.
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Petanque har besluttet ikke at opkræver kontingent i 2021 da der har været meget
lidt aktivitet på grund af Corona i 2020.
Gymnastik valgte ikke at søge Corona midler, da de har en god økonomi og de mener
andre foreninger har bedre bruge for pengene fra denne pulje. De har besluttet at give
rabat til deres medlemmer i 2021 grundet lav aktivitet i 2020. Desværre har de
oplevet en stor tilbagegang på instruktør siden, der får indflydelse på hvor mange
hold man kan have.
Volley har ikke haft meget træning i 2020 og man har søgt Corona midler til de faste
udgifter. De har til trods for Corona oplevet en medlemstilgang.
ATM har været let at holde i gang med motionsløb. Bjergmarathon var aflyst. Stor
tilbagegang i atletikafdelingen, specielt i gymnasiealderen. De mangler det sociale.
Hovedafdelingen har en god økonomi. 115 t.kr. i kassebeholdning. Lige efter
sommerferien skal der nedsættes en arbejdsgruppe til planlægning af 100 års
jubilæum ét 18 okt. 2022. Der kommer en ny hjemmeside. Den gamle bliver nedlagt
1.10.21.
Afdelingsformands beretning ved flg.:
AAIG-atm v. formand Kenny B. Andersen
Se AAIG klubblad nr.1 2021
Det blev supplerende oplyst, idrætsmærkerne blev taget men endnu ikke uddelt da
dette ikke har været muligt.
AAIG-gymnastik v. formand Louise B. Bjerregaard
Se AAIG klubblad nr.1 2021
Petanque v. formand Inger Jacobsen
Se AAIG klubblad nr.1 2021
3: Fremlæggelse af revideret AAIG regnskab
Regnskabet fremlagt af kasserer Jes Chr. Wilhelmsen og godkendt.
4: Indkomne forslag.
Ingen forslag indkomne.
5: Valg af bestyrelse.
a. formand (ulige år) Lars Bo Hansen blev genvalgt
b. sekretær (ulige år) Kirsten Eskildsen blev genvalgt.
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6: Godkendelse af afdelingsformænd.
Formand for AAIG-atm Kenny Bach Andersen blev godkendt
Formand for AAIG Disc golf Jacob Festersen blev forhåndsgodkendt, skal bestyrelsen
lige følge op på til næste møde. (Jacob var forhindret i at komme til generalforsamlingen)
Formand for AAIG gymnastik Louise B. Bjerregaard blev godkendt
Formand for AAIG petanque Inger Jacobsen blev godkendt.
Formand for AAIG volley Martin Petersen blev forhåndsgodkendt, skal bestyrelsen lige
følge op på til næste møde (Martin var forhindret i at komme til generalforsamlingen)
7: Valg af revisor.
Lars Borst og Anders Jørgensen blev genvalgt
8: Eventuelt.
a. Uddeling af tintallerkner.
Simon Højen fra volleyball var den ene af modtagerne – snapseglas og tinfad vil blive
overgivet til formand Martin Petersen snarligt, da Martin og Simon var forhindret i at
komme til generalforsamlingen
Petanque formand Inger Jacobsen blev den and modtager af tintallerken og snapseglas,
som blev givet til hende under generalforsamlingen.
b. Optagelse af ny afdeling - AAGS sponsorforening (banko forening)
Forslaget blev taget godt imod af forsamlingen og der var en god drøftelse om de
forhold der skal afklares inden næste generalforsamling. Ved de indledende møder
mellem forretningsudvalget og AAGS har Judica advokat fra Aabenraa Jesper
Baungaard været med, så vi sikrer os at vi har styr på alle de juridiske forhold i relation
til AAIG vedtægterne, blandt andet spørgsmålet om disponering af overskud fra
bankospil.
c. Ny hjemmeside
Finn Hove informerede om den nye hjemmeside og fortalte at nu vil det være op til de
enkelte afdelinger at få lagt deres materiale ind på hjemmesiden.
Vi forlader den gamle hjemmeside og overgår til den nye hjemmeside 1. okt. 2021.
d. Forplejning
Per Husmann foreslår at man kunne servere smørrebrød i stedet for kage til næste
generalforsamling.
Protokolfører:

Referat godkendt af dirigent:

Kirsten Eskildsen
AAIG sekretær
26. juni 2021

Finn Hove
AAIG-gym medlem
26. juni 2021
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