
Fornemt fremmøde til livlig 

generalforsamling i Chang 

 
(Aalborg) Knap hundrede medlemmer havde fundet vej til Changs hyggelige 
klublokaler på Provstejorden tirsdag den 28.marts til den ordinære 
generalforsamling. 

Aftenen var præget af livlig debat, men heldigvis blev mødet holdt i en positiv ånd – 
og det til trods for en del uenighed i forbindelse med et ændringsforslag fra Rasmus 
Worning. 

Formand, Frits Vilger, bød velkommen og han bad, Ove Hust, om at varetage hvervet 
om dirigent (for øvrigt for 42. gang i Changs historie). 

 

Beretningen 
Formanden gennemgik beretningen for hele klubben for 2016, der trods 
udfordringer har været et godt sportsligt år! 

• Vi har i bestyrelsen arbejdet med administrationsrettigheder og disciplin. Det 
er vigtigt i forbindelse med hjemmesiden og den interne kommunikation med 
mere! Der er indført et nyt kontingent - opkrævningssystem, der lige skal 
implementeres. Der er også lykkedes at lave skriftlige aftaler med trænerne 
på alle niveauer, hvilket er vigtigt er sende et tydeligt signal om, at vi ønsker 
klare linjer i forhold til de mange dygtige trænere og ledere i den 
traditionsrige klub. 

• Jeg vil også nævne, at klubben har ansat en fysioterapeut, som skal være med 
til at forebygge og helbrede diverse skader. 

• Tennispavillon har været udsat for en del hærværk, men nu er den sikret med 
hegn og dørlås. 



• Det er ikke lykkedes at bemande driften af cafeteriet, men vi har valgt at leje 
automater, således at klubbens medlemmer kan købe drikkevarer og ”sunde” 
snacks 24 timer i døgnet. 

• Der er planer om, at oprette AACTV (Aalborg Chang TV-kanal) og det er med 
Morten Pedersen og Kristian Gasberg, som initiativtagere og kommende 
medarbejdere (ingen økonomisk udgift for klubben). 

• Chang har afholdt et par velbesøgt arrangementer med bl.a. professor, Peter 
Krustrup, SDU, om fodboldmotion – verdens bedste motion - samt en 
pokal/øl-aften, hvor Caspar Steffensen og Leif Mogensen, fortalte om de 
”glade” dage i 1954/55, hvor Aalborg Chang nåede helt frem til finalen i DBU`s 
første officielle landspokalturnering med finale i Idrætsparken mod AGF! 

• Det kommende halbyggeri på Provstejorden bliver også et spændende tiltag, 
hvor første etape er et større halbyggeri for Aalborg Senior Sport (benyttes 
kun 8.00-16.00), hvorefter faciliteterne er til rådighed for Chang. Projektet er 
færdigt og bliver fremlagt Aalborg Byråd på et budgetmøde i foråret. Der 
forventes byggestart i 2018!  

 

Fodboldudvalg 
 

Kristoffer Stormark, fodboldudvalget, gav et kort referat om aktiviteter i 
afdelingen, hvor der generelt blæser positive vinde. 

• Medlemskartoteket viser, at vi er 642 aktive fodboldspillere i Chang, der 
spænder bredt fra den yngste på fire år og til den ældste over 80 år! 

• Vi har over 60 turneringshold med i foråret og det er imponerende. Det er 
vigtigt at huske, at bag alle disse hold, står en stab af dedikerede trænere, 
holdledere, kampfordelere, ligesom vi har en dygtig inspektør, der er med til 
at skabe de optimale rammer for fodboldmedlemmerne i klubben. Det er 
vigtigt, at vi står endnu mere sammen i 2017, pointerer Kristoffer slutteligt! 

Kommunikationsudvalget meddelte, at der er ansat en ny Web-redaktør, 
nemlig Kristoffer Gasberg, som afløser, Niklas Nøhr, på posten. Alle i klubben 
opfordres til at sende indlæg om, hvad der rører sig i diverse afdelinger (både 



ros og kritik), så vi kan få en velfungerende hjemmeside. I øvrigt vil der også i 
den kommende sæson blive et udvidet kampprogram, når de bedste damer 
(Jyllandsserien) - og herrehold (Serie 1) spiller på hjemmebane!    

Tennisafdelingen har cirka 80 medlemmer og dette antal er stabilt. Formand, Kurt 
Gram, nævnte i sin beretning, at klubben har fået to nyrenoverede baner og 
forholdene er gode for medlemmerne. Tennissporten har været lidt i krise rent 
medlemsmæssigt, men heldigvis tegner det til, at flere og flere ønsker at svinge 
ketcherne. Klubben har også turneringshold for de mere ambitiøse spillere. Husk der 
er standerhejsning lørdag den 29. april kl.14.00, hvor alle er velkommen! 

 

God økonomi 
Slutteligt kom kasserer, Kim Nielsen, men nogle tal fra klubbens regnskab, og det 
viste et mindre underskud på 58.776 kr. i 2016. I budget for dette år (2017) ventes 
et overskud på 73.000 kr. 

• Generelt har klubben en ”sund” økonomi, sagde Kim Nielsen i sin afskedstale, 
da vi har en egenkapital på 1.3 mio. kr. og jeg er sikker på, at der er en ”lys” 
fremtid for klubben på Provstejorden – både sportsligt og økonomisk! 

Derefter var en længere debat om et forslag fra Rasmus Worning, der ønskede at de 
valgte bestyrelsesmedlemmer skulle have direkte forbindelse til den enkelte 
afdeling – enten som spiller, forældre til en spiller eller som træner. Ydermere må 
en enkelt afdeling ikke have flertal i en siddende bestyrelse, så det maksimale antal 
medlemmer med forbindelse til en af de tre afdelinger (børne-, ungdoms- og 
seniorafdelingen) er fire! Det skal være med til at sikre at alle medlemmer i 
fodboldklubben er trygge ved den siddende bestyrelsen, som skal varetage hele 
klubbens interesser – og ikke blot nogle medlemmer.  

Nogle få tilhørere i salen følte, at dirigent, Ove Hust, var lidt for involveret, men han 
pointerede helt tydeligt, at han blot gav udtryk for sin egen mening omkring dette 
forslag! 

Forslaget blev nedstemt, da 41 stemte imod og 32 for, mens syv stemte blank,  til 
denne ændring i vedtægterne!  

Der var en del nyvalg til bestyrelsen, hvor næstformand, Erik ”Rikke” Jensen, 
kasserer Kim Nielsen, Lars Ubbesen (fodboldudvalget) og Rasmus Peitersen 



(aktivitetsudvalget) takkede af og fik blomster. I stedet blev Klaus Bentzen 
(næstformand), Bjarne Falk Andersen (kasserer), Morten Pedersen (fodboldudvalg) 
og Rasmus Worning (aktivitetsudvalg) de nye ansigter i bestyrelsen, som består af ni 
personer. Frits Vilger, er også klubbens formand det kommende år. De øvrige er, 
Daniel Karnøe Svendsen  og Kristoffer Stormark (fodboldudvalg), Niels Torp 
(kommunikation) og Kurt Gram (tennisudvalget). 

 

Referat skrevet af/ 

Niels Torp 


