Generalforsamling AAIG 19/3 2013
1. Valg af dirigent
Torben Laursen valgt.
Konstaterede, at generalforsamlingen er lovlig indkaldt, og at dagsorden er udfærdiget i
overensstemmelse med AAIG’s vedtægter
2. Formænd og afdelingsformænd aflægger beretning
Formand Allan Lotzkat aflagde formandsberetning.
Frøs-løbet er i år aflyst, men ventes genoptaget næste år med Sydbank som sponsor
(under nyt navn, selvklart…).
Hal 3 er ved at tage form – 3 workshops er afholdt med medvirken af repræsentanter fra
foreninger. Bliver ikke et håndbold eliteprojekt, men et mere bredt projekt for alle byens
borgere. Sideløbende hermed kører der et ”Max Jenne” projekt i samarbejde med
Kongehøjskolen, som også skal være med til at tænke foreningslivet ind i rammerne – dog
kan dette blive truet af tankerne om helhedsskolen, ligesom gymnastiksalene på Rugkobbel
tænkes nedlagt, så der kan komme trange kår mht. lokaler indtil hal og Max Jenne er på
plads.
Øvrigt fra hovedbestyrelsen – se klubbladet Fællesnummer 2013.
Bemærkninger fra salen:
Lars Svoger, Volleyball har efterlyst koordinering på de afholdte workshops, men intet sker.
Alt virker meget ukoordineret. Opfordrer til at bestyrelsen laver en fælles henvendelse for
at sikre en bedre koordinering.
Holger Jacobsen: at Frøs har trukket sig, kan befordre, at AAIG måske skulle profilere sig
selv på et Hjelmskovløbet og gøre det stort – gerne sponsoreret af forskellige sponsorer,
men uden at sponsors navn indgår i løbsnavnet. Flere bakkede op om disse tanker.
Dirigenten konstaterede herefter, at beretningen er godkendt.
Beretninger fra AAIG’s udvalg Volley, Gymnastik, Petanque, Atletik og Orientering – se
Klubbladet Fællesnummer 2013.
Herudover:
Gymnastik: Ellen Thygesen udtræder af gymnastikudvalget efter at have været
bestyrelsesmedlem af Hovedbestyrelse og senest Gymnastikudvalg siden 1981. Fik
overrakt afskedsgave.
Petanque: Birthe Boysen er blevet udnævnt som æresmedlem af AAIG.
Bemærkninger fra salen:
Generelt problem med aldersfordeling i udvalg og bestyrelser. AAIG opfordres til at få
udviklet en fælles strategi for hvervning af bestyrelsesmedlemmer.
Petanque vil meget gerne have et klublokale til at kunne komme indendørs og håber AAIG
HB vil tænke det ind i udviklingen.
Formanden svarede at det ikke er viljen, der mangler, men der er mange hensyn at tage.
Frembragte en bred debat om forskellige ønsker, men i stedet for at kæmpe om
eksisterende faciliteter i AAIG, bør også den slags ting tænkes ind i det fælles
koordineringsarbejde, der lægges op til under bemærkninger til formandens beretning
ovenfor.

3. Kasserer fremlægger reviderede driftsregnskaber samt statusopgørelser
Ingen større ændringer i forhold til tidligere år – godkendt uden bemærkninger
4. Valg til bestyrelsen
a. Formand: Allan Lotzkat genvalgt med akklamation
b. Sekretær: Trine Staanum valgt med akklamation
c. Suppleant 1: Bodil Nielsen genvalgt med akklamation
d. Suppleant 2: Gitte Lone Rurup Sørensen genvalgt med akklamation
5. Godkendelse af afdelingsformænd og næstformænd
Atletik: Ikke været muligt at besætte posterne. Det nuværende udvalg afholder
afdelingsmøde og arbejder med at finde kandidater. Generalforsamlingen bemyndiger
Hovedbestyrelsen til at godkende en ny bestyrelse, der godkendes formelt på næste
generalforsamling.
Gymnastik: Formand Jytte Thomsen, Næstformand Sandra Heiberg Jensen
Orientering: Formand Finn Hove, næstformand: Bent Petersen
Petanque: Formand Henning Rohden (Birthe Boysen fortsætter indtil videre pga. sygdom),
næstformand Andreas Balzer Petersen
Volley: Formand Lars Svoger, Næstformand Martin Petersen
6. Valg af revisor
Lars Lars Borst og Anders Jørgensen genvalgt med akklamation
7. Indkomne forslag
Ingen forslag indkommet
8. Eventuelt


Tintallerkener
o Petanque: Hans Henrik Petersen for en stor indsats i afdelingen
o Atletik: Helle Thomsen, der har gjort en stor, men ikke umiddelbart synlig indsats
som kasserer gennem mange år
o Erindringsgaver til sidste års modtagere af tintallerkenen: Anne Marie Damgård
(Gymnastik) og Bjarne Bang Christensen (Orientering)

Herefter blev generalforsamlingen lukket.

