Referat af generalforsamling Aalborg Chang 14.03.19
1.

Valg af dirigent.
Niels Torp Andersen valgt. Konstaterede, at GF er lovligt indkaldt.

2.

Godkendelse af beretninger fra formanden og de i bestyrelsen repræsenterede udvalg.
Formandens beretning: vedlægges særskilt. Beretningen godkendes.
Tennisudvalget: 80 medlemmer. Tilmeldingslisten er IKKE lukket😊😊 – målet er 150 medlemmer.
Studerende og aktive fodboldspillere er oplagte målgrupper at gå efter.
7 hold deltager i turnering. Det vigtigste i afdelingen er dog at spille og have det sjovt.
I 19 vil der blive flere muligheder for at spille i diverse turneringer.
Største udfordringer: At holde baner vedlige. At få nogle flere medlemmer.
Fodboldudvalget: Har ikke haft succes med at rekruttere frivillige nok. Derfor er ikke alle ideer ført
ud i livet. Sportsligt meget at glæde sig over. 10 seniorhold, hvoraf de to er kvindehold. Der er hold til
alle i Aalborg Chang. 3 hold rykkede op i 18, dog er de to rykket ned igen. Kvinderne har fået ny
træner, og de går godt. Over 50 oldboys spillere. Nyt OB-hold 32+ er på vej.
Ungdomsfodbolden mangler spillere, da flere årgange ikke selvstændigt kan stille hold. Der er netop
etableret et U19 hold. 2 U14 spillere er kommet til AaB. Vi vil gerne styrke os mht børne og unge hold.
Målet for fodbolden er en fortsat udvikling i breddefodbolden på alle årgange. Vil prioritere uddannelse
af trænere.
Fodbolden har i 18 genereret et stort underskud. Det er udfordringen af gøre dette bedre.
Spørgsmål om brug af kunststofbanen kampe vs. træning. Det er besluttet, at træningen prioriteres
frem for kampe på hverdagsaftener.
Aktivitetsudvalget: Mange arrangementer, bl.a. Skråen koncerter, karnevallet og Zebra Cup.
Fodboldskolen fik med kort varsel en person ind til at styre det.
Julekalenderen har givet underskud. Ærgerligt. Der findes en anden ansvarlig næste år.

3.

Godkendelse af revideret regnskab samt budget for det kommende år.
Regnskabet godkendes efter en del rent afklarende spørgsmål. Det bemærkes, at budget for 19 er
meget konservativt og udarbejdet ud fra ”værst tænkelige situation” – derfor forhåbninger om bedre
resultat end budgetteret.
Der var debat om det faktum, at salg af julekalendere har givet underskud. Der er nok ikke arbejdet
hårdt nok på at få pengene ind. Dette betyder, at der i 19 vælges en anden ansvarlig i
aktivitetsudvalget.

4.

Behandling af indkomne forslag.
a) Endelig beslutning vedr. Kulturhus Skipperen
Der blev afholdt ekstraordinær GF den 28/1-19, hvor et stort flertal besluttede, at klubben går ind i
etableringen af Kulturhus Skipperen. I planen for etablering af kulturhuset ligger også en vis
modernisering af vores klubhus. Det har været vigtigt, at de øvrige brugere af kulturhuset ikke er
grupper, vi er i direkte konkurrence med. Nemlig Aalborg Seniorsport og Aalborg Cykelring. Dette vil

Referent: Michael Jervild

desuden betyde, at klubbens anlæg fremover kan udbyttes hverdage før kl. 16, hvor det ligger stille
nu.
I forbindelse med beslutning om at tage del i etableringen af kulturhuset, er der udarbejdet et
langtidsbudget.
Beslutningen fra den ekstraordinære GF stadfæstes!
5. Valg af:
Formand (på valg i ulige år)
Valgt: Morten Borregaard
Næstformand (på valg i lige år)
Kasserer/økonomiudvalgsformand (på valg i lige år)
Valgt: Jesper Schou Madsen
6. Valg til udvalg
Formand for kommunikationsudvalget
Valgt: Daniel Karnøe
Formand for tennisudvalget
Valgt: Kurt Gram
Formand for aktivitetsudvalget
Valgt: Rasmus Worning
3 repræsentanter til fodboldudvalget
Valgte er:
Casper Linneberg
Kristoffer Stormark
Morten Lauge Thomassen
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
Valgte er:
Christian Pontoppidan
Dan Sletten
8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
Valgt som revisorer: Ingen kandidater.
Valgt som revisorsuppleant: Ingen kandidat.
9. Eventuelt

Tak til formanden for hans indsats med blomster og DBU’s sølvnål.
Tak til øvrige udtrædende bestyrelsesmedlemmer: Brian og Niels samt til afgående revisor.
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