Referat fra Aa.I.G.´s generalforsamling
25. marts 2014.

Formanden Allan Lotzkat byder velkommen og indleder generalforsamlingen med at gå direkte til
punkt 1 - valg af dirigent - hvor bestyrelsen indstiller Torben Laursen, der vælges med akklamation og
leder herefter generalforsamlingen.

1. Valg af dirigent
Torben Laursen valgt
2. Formand og afdelingsformænd aflægger beretning
Beretningerne aflægges og blev efterfølgende godkendt
3. Kasserer fremlægger de reviderende driftsregnskaber samt statusopgørelse
Kassereren fremlægger. De reviderende driftsregnskaber samt statusopgørelse blev
efterfølgende godkendt
4. Valg til bestyrelse
a. Valg af næstformand og kasserer
b. Valg af 2 suppleanter
a. Lars Bo Hansen blev genvalgt som næstformand
Jes C. Wilhelmsen blev genvalgt som kasserer
Aviaja Pregaard blev valgt som sekretær for 1 år. Aviaja er indtrådt i bestyrelsen midt i
en valgperiode, da bestyrelsen havde forfald på sekretærposten og ingen suppleanter var
til rådighed
b. Jytte Thomsen blev valgt som 1. suppleant og Holger Jacobsen blev valgt som 2.
suppleant
5. Godkendelse af afdelingsformænd og næstformænd
Godkendt blev:
Afdeling:
Formand:
Næstformand:
Atletik, Tri og Motion Jan Pharao
Kenny Bach Andersen
Gymnastik
Solveig Petersen
Sandra Jensen
Orientering
Finn Hove
Bent Petersen
Petanque
Birthe Boysen
Henning Rohden
Volley
Lars Svoger
Martin Petersen
6. Valg af revisorer
Anders D.B. Jørgensen og Lars Borst blev begge genvalgt
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7. Indkomne forslag
(forslag sendes til formanden senest 7 dage før generalforsamlingen)
Bestyrelsen kommer med forslag til tilretning af love
Bestyrelsen fremsatte diverse forslag til ændring af nugældende love. De nugældende love
blev sammen med de fremsatte forslag runddelt på tryk.
Dirigenten gennemgik (på flotteste vis) de enkelte forslag til ændringer, med mulighed for at
komme med bemærkninger, kommentarer, spørgsmål samt ændringsforslag, inden hele
forslagskomplekset kom til endelig afstemning under ét.
Ændringsforslagene blev enstemmigt vedtaget.
Da generalforsamlingen ikke kunne opfylde § 11 i foreningens love, om fremmøde af mindst ¼ af
foreningens medlemmer, indkaldes der til en ny generalforsamling.
Bestyrelsen indkalder inden 14 dage efter nærværende generalforsamlings afholdelse.
8. Eventuelt
Herunder uddeling af tintallerkner
Formanden motiverede bestyrelsens indstilling, hvor Jes C. Wilhelmsen tildeltes en tintallerken.
Solveig Petersen motiverede gymnastikafdelingens indstilling, hvor Jytte Thomsen tildeltes en
tintallerken.
Holger Jacobsen foreslog en ”genoplivning” af det gamle Hjelmskovløb eller med et lignende
neutralt navn, uafhængig af sponsor(-navn). Bestyrelsen tog forslaget positivt til efterretning.

Referent
Lars Borst i Aviaja Pregaards fravær,
Aabenraa, ultimo marts 2014.
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