Referat fra generalforsamling
Torsdag den 22. marts 2018
(Provstejorden) Der var et pænt fremmøde til generalforsamling i
Aalborg Changs klubhus, hvor knap hundrede af klubbens
medlemmer var mødt op.
Første punkt på dagsordenen var valg af dirigent, hvor Torben
Iversen blev valgt uden modkandidater.
Derefter aflagde Frits Vilger (formand) sin beretning, som i
hovedtræk bliver sammendraget og målrettet mod organisation og
administration, da fodbold- og tennisudvalgene samt
kommunikation kommer med særskilt beretning:
”2017 var et år over middel for Chang. Seniorfodbolden har klaret
sig flot med flere oprykninger og med otte tilmeldte herreseniorhold
under JBU er Chang den næststørste klub på dette område.
I børnefodbold er vi udfordret, da der mangler børn. Vores ledere
og trænere går et stort og velkvalificeret stykke arbejde. Vi er
presset af de øvrige klubber i området, men også af utallige andre
tilbud til børn og unge i dagens Danmark! Det er bestyrelsens plan,
at vi i 2018 vil udarbejde en særskilt plan for vore målsætninger og
tanker for disse årgange. Samtidig arbejdes der på, at ansætte en
børnekoordinator i afdelingen!
Vi har gennemført en husstandsomdeling til de 3.000 beboere på
Eternitgrunden og der er lavet et positivt samarbejde mellem
Jutlander Bank (Søren Nissen)!
Vi er en breddeklub set i forhold til de mange professionelle klubber
i Nordjylland og det er ment i positivt forstand. Er vi dygtige nok,
så vinder vi kampe og rykker op i en bedre række.

Klubben har lavet regler for administration af børneattester. Alle
ledere og trænere fra formand til inspektør skal aflevere en sådan.
Det er meget aktuelt, da der er fokus på pædofili.
I sidste uge havde vi møde med Aalborg Universitethospital, DBU
oh Komiteen for Sundhedsoplysning om FC Prostata i Aalborg
Chang. Det var positivt og der blev udtrykt tilfredshed med
forholdene, klubben og planlægningen!
Chang holder løbende møder med Fritidsforvaltningen, Aalborg
Seniorsport, Skippersammenslutningen og Erindringsværkstedet
om det kommende halbyggeri. Aalborg Kommune har udarbejdet
tegninger til projektet.
Den 27. august holdes et træner/ledermøde med mange forslag og
gode ideer. Ønsker om aktivt at deltage var meget begrænset.
Sponsorer har klubben for få af og Chang har langt færre indtægter
end andre klubber, som vi kan sammen ligne os med. Muligheder
er til stede, men vi har alt for få medlemmer, som vil give en hånd
med til at få fat i potentielle sponsorer. Vi har lavet en aftale med
Mikkel Johansen, som er gået i gang med at få lavet nogle aftaler.
Vi opfordrer medlemmer til at give os nogle emner!
Slutteligt takker jeg bestyrelsen, alle trænere og ledere samt alle
de frivillige hjælpere for 2017 – og det er med ønske om, at vi alle
vil få mulighed for at realisere vore ønsker til vort medlemskab af
Chang både socialt og sportsligt”!
Det regnskabsmæssige redegjorde, Kim Nielsen for:
- Årets resultat for 2017 viste er underskud på 105. 983 kr.,
hvilket er utilfredsstillende og et halvt hundrede tusinder
større end året forinden. Udgifter til klubhus/baner er steget
med godt 50.000 kr., ligesom fællesomkostninger også er
øget med 10.000-15.000 kr.

Derefter var det Kristoffer Stormark, på fodboldudvalgets vegne:

Det har været et blandet år i fodboldafdeling, da det er gået godt
hos senior/damer og herrer, mens det har været svært i de yngre
afdelinger, hvor tilgang af visse årgange hos børnene har svigtet. Vi
arbejder fortsat med diverse tiltag og det er vores indtryk, at
Chang har et godt navn i nærområdet, ligesom vi også sørger for,
at der er dygtige trænere og gode ledere, som kan tage vare på
børn/unge i klubben.
Kurt Gram, tennisformand:
” Vi har haft et positivt år med pæn tilgang og fire hold med i
diverse turneringer. Vi har fået en ny belægning på et par af
banerne og i sæsonen har vi haft vældig aktivitet på anlægget på
Provstejorden. Vi er omkring 80 medlemmer - og det er målet at vi
kan runde de 100 i løbet af året!
Kommunikationsafdelingen, Niels Torp:
”Vi forsøger at få forbedret klubbens hjemmeside og leder efter en
it-medarbejder intern i klubben, som vil give en hånd med mod et
beskedent beløb. Vi laver et fint program til førsteholdets
hjemmekampe, hvor der er fokus på en ny spiller i hvert program,
ligesom vi har et indlæg med cheftræneren. Desuden er der også
de to holds opstillinger på kampdagen. Vi kunne godt tænke os, at
der kommer lidt sponsorer, som ønsker deres logo med i
programmet!

Nyvalg til bestyrelsen blev Bjarne Falk Andersen (kasserer), der
afløste Kim Nielsen. Til fodboldudvalget blev Kristoffer Stormark
genvalgt, ligesom Daniel Karnøe Svendsen samt Morten Petersen.
Rasmus Worning blev valgt til at repræsenterer Aktivitetsudvalget,
ligesom der var genvalg til Kurt Gram (tennis) og Niels Torp
Andersen, kommunikationsafdelingen!
Revisorerne Bent Aagaard Andersen og Jørgen Giehm blev genvalgt
og Niels Jørgen Jensen revisorsuppleant.
Aalborg, 26. marts 2018 Torben Iversen, dirigent

