
Referat af bestyrelsesmøde 18. april 2017.

Fraværende: Daniel indtil 17,15. Rasmus og Kristoffer fra 18,00.

1. Evaluering af generalforsamlingen. En konstatering af at 
generalforsamlingen I 2017 blev ligeså “træls” og ukontrolleret som I 
2016! Den utilfredshed vi oplevede fra børneafdelingen i 2016 – og 
som vi troede løst i april , viste sig  at have dybere baggrund!  Der er 
måske/sikkert en opfattelse i børneafdelingen af  at man er overset!  Vi
bør derfor tænke mere over  kommunikationen!  Derfor vil vi lægge 
redigerede referater af  bestyrelsesmøder på vor hjemmeside.  
Forslaget på generalforsamlingen I 2016 om separat økonomi for 
børneafdelingen var urealistisk, men måske også mere et udtryk for et 
ønske om opmærksomhed!  Vi er klar over, at vi har en opgave og har
viljen til at løse den. 

“Klaus  mener at vejen til at komme videre på positiv fra udfordringer I 
Børne/ungdomsafdelingen er at alle er med til at definere en bredt 
forankret fælles ambitiøs målsætning for disse aldersgrupper. En 
målsætning som efter vedtagelse vil blive fulgt op med nødvendige 
rammer og ressourcer. Process for ovenstående bør være et punkt på 
næste bestyrelsesmøde, herunder evt. ansættelse af en 
“trivselskonsulent” der med stærk pædagogisk baggrund kan være 
bindeled mellem bestyrelse/FU og de aktive børn/unge og deres 
ledere.”

På grund af de på de sidste 2 års generalforsamlinger arbejder Klaus 
og undertegnede  med at lave et brev til samtlige medlemmer. Heri vil 
vi efter bedste evne og på  pædagogisk vis  fortælle om klubbens 
historie m.m.   Forinden udsendelse vil vi fremlægge brevet for 
bestyrelsen.      

2.  Økonom: Bjarne og Brian fortalte om deres samarbejde og de vil 
senere orientere om  deres ønsker om ud betalingsprocedurer. 
Dokumentation og attestation.

3. Plan og igangsætning af udvalg:

Daniel orienterede om plan og igangsætning for udvalg i Chang.  Intet 
udvalg I klubben er begrænset til de bestyrelsesudvalgte medlemmer. 
FU kan bestå af alle de medlemmer som FU finder nyttige/vigtige. 
Rasmus  i AU må ( med de mange aktiviteter han har I klubben) 
nødvendigvis have hjælp! Rasmus meddelte at han allerede havde 3-4
kandidater til udvalget.  Daniel meddelte sin modstand mod      

honorar til webmaster, fordi opgaven er reduceret, og at 



dette arbejde bør være frivilligt. I mail af 19 april til alle har Daniel 
uddybet sin holdning.

4. Sponsoraktiviteter og AACTV:Sponsoraktivitet er ikke klubbens største
kompetance!   I forbindelse med  denne  aktivitet og   Aalborg Chang 
TV, havde vi en principiel diskussion. Morten P.   præsenterede os for 
hans og Kristian Gasbergs sponsorprogram. Dette er meget ambitiøst 
– og forekom nogle urealistisk.  Der var dog enighed om at M. og K. 
viser initiativ og brænder for opgaven.

Der var derfor enighed om at give dem chancen.   Forslaget omfattede
både produkter og samarbejdsaftale mellem MK og Chang, herunder 
honorar!

M. og P. skal forinden levere et regnskab for “Vinterturneringen” efter 
de retningslinier Bjarne gav Morten. 

Vi havde en principiel diskussion om  hvorvidt frivilligt arbejde i en  
amatørklub skal honoreres!

Vi arbejder alle – bortset fra kontraktansatte trænere - frivilligt og 
ulønnet! Hvis vi skal have professionel hjælp til at sælge sponsorater 
skal vi betale for det.  Hvorfor så ikke benytte M og P. som er 
klubmænd og brænder for opgaven? Det udleverede materiale, og 
samarbejdsafttale  vil bestyrelsen gennemgå og foreslå nødvendige 
ændringer. Dette vil ske uden unødig forsinkelse.

5.Tennis: Kurt meddelte alt vel og sæsonstart 29. april. Bestyrelsen vil 
være tilstede.

6. Bestyrelsesmøder afholdes hver anden tirsdag i måneden kl. 17,00.
Juli mødefri. Næste møde således den 9. maj.

7. Til bestyrelse i Støtteforeningen (kunstgræsbanen) blev Klaus, 
Bjarne og Frits valgt.

8. Eventuelt. Betaling for ikke afholdt træner/lederfest.   Klubben 
betaler de regninger som vi har modtaget, men indskærper at

ingen medlemmer må  bestille tjenester/ydelseruden en 
bevillingsansvarligs godkendelse.

Klubbens revisor anbefalede ved regnsskabsaflæggelsen, at vi 
indførte regler for udbetalinger, bemyndigelse og attestation.

Aalborg Chang TV som et underudvalg i Chang. Dette for at sikre at 
AACTV er Changs ejendom. Alt teknisk udstyr er da også betalt og 
ejet af Chang. 

Etablering af sponsorkoncept. Flytning af opvisningsbanen efter 
halbyggeri, blev positivt modtaget af allle, men er dog betinget af 
byggeriets gennemførelse.


