
Referat af ekstraordinær generalforsamling i Aalborg Chang tirsdag 
den 28. januar 2019 i klubhuset, Provstejorden 
 
28 ud af 30 stemmeberettigede stemte for klubbens økonomiske engagement i 
Kulturhus Skipperen, der forventes færdigt i løbet af 2020.  
 
Beslutningen betinges af, at bestyrelsen på en kommende generalforsamling i marts 
fremlægger et langsigtet budget, som skal godkendes af medlemmerne på 
generalforsamlingen.  
 
Ud af det samlede budget på 13,5 mio. kr. bidrager Aalborg Senior Sport med 1,5 
mio., ligesom Aalborg Chang bidrager med 0,5 mio. i direkte tilskud og herefter 
50.000 kr. i de kommende 20 år i forbindelse med et rentefrit lån. 
 
Christian Pontoppidan blev valgt til dirigent, og han ledte mødet på fortrinlig vis. På 
den ekstraordinære generalforsamling på Provstejorden var også Nuuradiin Hussein 
(S), 2. viceborgmester, og Søren Ørgaard, Aalborg Kommune, til stede og svarede 
undervejs på spørgsmål i om projektet. 
 
Næstformand, Klaus Bentzen, fortalte indledningsvis om  processen i forbindelse 
med byggeplanerne, der oprindelig så dagens lys i 2015. I begyndelsen var der tale 
om renovering af klubhuset, men senere kom der et projekt, hvor Aalborg Senior 
Sport og Chang var hovedbrugere. Også Aalborg Cykel Ring og Hasseris 
Gymnastikforening bliver involveret og skal benytte de moderne faciliteter med en 
bevægelseshal, motionscenter og et administrationslokale. 
 
- Det bliver et aktiv for alle medlemmer i Chang, og det gælder både børn, forældre 
og senior og oldboys-spillerne. Det er mit håb, at alle fremmødte stemmer ja til 
projektet, da det er med til, at Chang bliver en central aktør i udviklingen af et idræts- 
og kulturcenter med fysisk udgang på Provstejorden. Et kraftcenter i et voksende 
lokalområde på ca. 15.000 indbyggere med Kærby, Skipperen, Mariendal med mere - 
og et tidssvarende udbud, der rækker langt ud i fremtiden for unge og ældre. 
Bestyrelsen ønsker derfor, at medlemmerne stemmer ja til dette visionære projekt”, 
pointerede Klaus Bentzen. 
 
Svære drøftelser 
- Vi er opmærksomme på, at der er medlemmer, der mener, at de har været for dårligt 
informeret, bemærkede formand, Frits Vilger. Det har vi forståelse for. Vi må blot 
hævde, at vi har været igennem et til tider tumultarisk forløb. I foråret 2018 ville 
Aalborg Kommune gennemføre projektet udenom Changs klubhus. Der har siden 
været arbejdet rent politisk. Det er resulteret i en større ”genfødsel” den 21. 
november 2018 i forbindelse med et møde med kommunens rådmand.  
 



Det er den finansiering, som vi skal tage stilling til på den ekstraordinære 
generalforsamling i dag. 
 
Intet medlemsmøde 
Kim Nielsen, tidl. bestyrelsesmedlem og oldboys-spiller, mente ikke, at Changs 
medlemmer var blevet tilstrækkeligt orienteret om projektet, da der ikke var holdt 
medlemsmøder eller lignende, hvor der kunne stilles opklarende spørgsmål, ligesom 
han også satte spørgsmålstegn ved klubbens økonomi og finansielle involvering i 
dette kostbare projekt. Han pointerede, at Chang i de seneste fire år var kommet ud 
med et væsentligt underskud, og mente at det udsendte beslutningsoplæg var 
mangelfuldt, da der ikke står beskrevet hvordan investeringen skal finansieres. 
 
- Jeg synes, det er er et rigtig godt projekt, der vil understøtte Changs udvikling, og er 
ikke imod projektet, sagde Kim Nielsen. Jeg foreslår dog, at der bliver udarbejdet en 
økonomisk fremtidsplan for klubben, hvorefter medlemmer kan tage stilling igen – 
måske i løbet af 30 dage på en ny generalforsamling. Min begrundelse er, at dette 
projekt til dels er blevet trukket ned over hovedet på medlemmerne, som ikke er 
blevet informeret grundigt gennem processen, og at beslutningsoplægget vedrørende 
økonomien er mangelfuldt.  
 
Flere af de fremmødte støttede op om kommentarerne omkring processens 
manglende informationer og bekymring om Changs økonomi ift. investeringen i 
projektet. Formand Frits Vilger, bekræftede også, at der havde været en konstante 
ændringer, uenigheder og tæt dialog mellem de involverede parter i mange måneder. 
Det betød, at Aalborg Changs bestyrelse ønskede at komme med udmeldinger, som 
endnu ikke var besluttede. 
 
Efter diverse oplysende spørgsmål, bad bestyrelsen på baggrund af de mange indlæg 
fra medlemmerne om en kort pause. Herefter foreslog bestyrelsen at komme med en 
tilføjelse til afstemningsforslaget. Beslutningen gøres betinget af, at bestyrelsen på en 
kommende generalforsamling i marts fremlægger et langsigtet budget, som skal 
godkendes af medlemmerne på generalforsamlingen. 
 
Referatet er udfærdiget af Niels Torp. 
 
Indholdet i ovenstående er godkendt af dirigent, Christian Pontoppidan, den 25. 
februar 2019. 


