Generalforsamling AAIG 23-03-2011
Afbud fra bestyrelsesmedlemmer Lars Bo Hansen, Jes Chr. Wilhelmsen og Lars Svoger.
Samt fra hele Volleyball, da de var ude at servere ☺
Dagsorden
1. Valg af dirigent
Torben Laursen blev valgt
Konstaterede at Generalforsamlingen er lovlig indkaldt og at dagsorden er i
overensstemmelse med vedtægterne.
2. Beretning fra formand og afdelingsformænd
Beretninger kan ses i AAIG’s klubblad, fællesnummer 2011, herunder hovedpunkter
Formanden (Allan Lotzkat):
Tak til de, der trækker for at få ny hjemmeside på plads
Omtale af Frøsløbet, der efterhånden er blevet fast begivenhed
Bjergmarathon er blevet kåret som årets løb.
Halproblemer vokser stadig – AAIG sender bolden videre til kommunen for at bygge
rammerne og så skal AAIG nok udfylde dem.
Atletik (Helge Laursen)
Årets løb (Bjergmarathon)
Idrætsmærker og mange medaljer
Kommet ind under Eliteprojekt, som giver ekstra midler
Kniber med de unge medlemmer
Motion: masser af løb og hyggearrangementer
I gang med at renovere på stadion
Økonomisk går det godt, først og fremmest pga. Bjergmarathon
Har altid brug for hjælpere… Modtager gerne tilmeldinger
Gymnastik (Jytte Thomsen)
Nomadeliv pga. ombygninger mv. på skoler og det medfører store ekstraudgifter
Fald i medlemmer (ca: 200 færre i forhold til sidste sæson)
Fin gymnastikopvisning med rigtig mange tilskuere
Orienteringssport (Jon Mathiesen)
Ligner mange tidligere beretninger – mest løbsresultater
Flere medaljer ved store stævner
Tilføjelse til beretning: der er pæn tilgang, men også afgang, så resultatet er næsten
status quo.
Laver tiltag for at tiltrække nye – introløb
Økonomien er i en god, stabil udvikling.
Petanque (Birthe Boysen)
Tak for hjælp til nye baner
Strandpetanque i samarbejde med Søgård – prøv at komme og kig med!
Klubmesterskaber afholdt
Frøsmesterskab kommer til at hedde AAIG petanquemesterskaber
Volleyball – ingen repræsentanter til stede.

3. Fremlæggelse af revideret driftsregnskab og statusopgørelse
(Lars Borst på vegne af Jes Chr. Wilhelmsen)
Opfordring: Sæt tusindtalspunktum og kommaer på samme måde
Regnskab (hovedkasse + afdelinger) enstemmig godkendt ved håndsoprækning
4. Valg til bestyrelsen
a. Formand og sekretær (på valg hvert andet år)
Allen Lotzkat og Anne Marie Damgård genvalgt til de to poster
b. 2 suppleanter (vælges for et år ad gangen)
1. suppleant: Bodil Nielsen, 2. suppleant: Solveig Petersen genvalgt
5. Godkendelse af afdelingsformænd og næstformænd
Atletik: Formand Helge Laursen, Næstformand Lars Bo Hansen (genvalg)
Gymnastik: Formand Jytte Thomsen, Næstformand Anne Marie Damgård (genvalg)
Orientering: Formand Finn Hove Næstformand Klaus Jacobsen (begge nyvalgt)
Petanque: Formand: Birthe Boysen, Næstformand Else Marie Petersen (genvalgt)
Volley: Formand Lars Svoger, Næstformand Martin Petersen (genvalg)
6. Valg af revisor (vælges for et år ad gangen)
Lars Borst og Anders Jørgensen (genvalg)
7. Indkomne forslag
Ingen
8. Eventuelt
Aabenraa Seniorlederpris er uddelt – den gik til Birthe Boysen fra Petanque. Til lykke!
Tilbud om rabat for medlemmer hos Sportigan Aabenraa (Ved Anne Marie Damgård for
Jes Chr. Wilhelmsen:
Rabatordningen lyder således:
Medlemmer + husstand: 25%
Trænere: 40%
Hjælpetrænere: 30%
Hvis afdelingen ønsker at gøre brug af dette, mailes medlemslister med navn, adresse
og afdeling samt status (medlem, træner, hjælpetræner) til Jes Chr. Wilhelmsen
(wilhelm@post.tele.dk)
Hjemmeside status (Ved Finn Hove):
Åbner 1. april i ny version via sponsorat (VS Data, der skifter navn til IKT Partner)
Rammen er på plads, og hver afdeling får sin egen hjemmeside herunder
Fase 1 indeholder de basale ting. I en fase 2 kan der evt. komme flere ting på, og evt.
mod betaling.
Differentieret adgang (administrator fra hver afdeling, lukkede og åbne områder)
Bjergmarathon (Hans Sjursen)
Opfordrer til at melde hjælpere til via hjemmesiden
Tintallerkener
Petanque: Gerhard Johansen for et stort frivilligt arbejde
Atletik: Finn Jacobsen fordi han hjælper med meget, men aldrig er nævnt nogen steder!
Forslag: Fremover forsøge at få tintallerkner indgraveret inden generalforsamlingen.
Referent: Anne Marie Damgård

