
Referat af generalforsamling Aalborg Chang d. 25.3.2021 

 

1) Valg af dirigent og stemmetæller 

Daniel Karnøe forklarer indledningsvis proceduren for spørgsmål og kommentarer i forbindelse med afholdelse af 
generalforsamlingen som et onlinemøde. 

Dan Sletten er valgt til dirigent, og konstaterer at generalforsamlingen er indkaldt i rette tid, samt at forslag er stillet 
indenfor fristen på 8 dage. 

Klaus Eberhardt valgt til stemmetæller. 

 

2) Godkendelse af beretninger fra formanden og de i bestyrelsen repræsenterede udvalg.  

Formandens beretning indeholder ligeledes beretninger fra de forskellige udvalg. Beretningen er vedlagt særskilt, og 
godkendt uden spørgsmål eller kommentarer. 

Der rettes stor tak til bestyrelsen, inspektør samt klubbens trænere og ledere for et godt samarbejde i 2020. 
Særlig tak til Morten Lauge, der træder ud af bestyrelsen efter at være flyttet til København.  

 

3) Godkendelse af revideret regnskab samt budget for det kommende år.  

Jesper Madsen gennemgår årsregnskab 2020 og budget 2021. 

- Covid-19 påvirkning på fodbold. 
o Omkostningsgodtgørelse korrigeret med bred opbakning fra trænere. 
o Aflyste turneringskampe og turneringer giver besparelse til dommere og dommergebyrer. 
o Tab af enkelte medlemmer grundet nedlukning. 
o Der er hele tiden fulgt retningslinjer fra DBU/DGI og samme grundlæggende linje som andre klubber i 

Aalborg ifht. Kontingent m.m. 
 

- Vækst i tennisafdelingen 
o Medlemsvækst 

 
- Aflyste aktiviteter 

o Rammer økonomien hårdt, da der ikke har været aflyst flere aktiviteter.  
 

- Udskydelse af planer 
o Ny inspektøraftale – udskudt til 2021 
o Skubbet nogle projekter til 2021 med kommunalt tilskud. Eks. Bevæg dig for livet. 

 
- Øvrige poster 

o Lokaleleje fra kommunen – 3 måneders bidrag 
o Der er søgt og bevilget tilskud fra coronapuljer 
o Ekstra sponsorat fra Meny. 

 
 

- Samlet overskud i 2020 på 176.307 kr. 

Regnskab er godkendt digitalt af bestyrelse og revisorer.  
Der blev stillet et enkelt afklarende spørgsmål, hvorefter regnskab 2020 og budget 2021 blev godkendt af 
generalforsamlingen.  



4) Behandling af indkomne forslag.  

a) Bestyrelsen ønsker at udskifte belægningen på tennisanlægget. 

Forslaget er fremsendt forud for generalforsamlingen, og er vedlagt.  
Der er indhentet tilbud på udskiftning af belægning på 2 baner på 325.000 kr., og der er allerede skaffet finansiering på 
110.000 kr. 
 
Der anmodes om, at der frigives op til 215.000 kr. til renovering af 2 baner (bane 3 og 4) i 2021. Der er ubesvarede 
fondsansøgninger for 150.000 kr. 
Prisen er en anelse højere end for udskiftning af belægning på bane 1 og 2, hvilket skyldes at belægningen skiftes helt 
ud til hegnet, og ikke blot omkring selve banen. 

Forslaget er blevet godkendt. 
 

b) Bestyrelsen ønsker at etablere en ny afdeling under navnet ’Aalborg Chang Motion’ og som en del af dette ønsker 
bestyrelsen i samarbejde med Aalborg Seniorsport at etablere et nyt foreningsfitness.  

Forslaget er fremsendt forud for generalforsamlingen, og er vedlagt. 
Der anmodes om at godkendelse af investering på op til 300.000 kr. til etablering og indkøb af udstyr til Aalborg Chang 
Motion. Der er sendt flere fondsansøgninger afsted, der vil kunne nedbringe investeringen, hvis de bevilges. 

Forslaget er blevet godkendt. 
 

5-7) Valg af: 
 
a) formand (på valg i ulige år) 

Morten Borregaard er genvalgt. 

 
b) næstformand (på valg i lige år)  

Klaus Bentzen er ikke på valg. 

 
c) kasserer/økonomiudvalgsformand (på valg i lige år)  

Jesper Schou Madsen er ikke på valg. 

 

8-11) Valg til udvalg (1-årig periode) 
 
a) formand for kommunikationsudvalget 

Daniel Karnøe er genvalgt. 

 
 
b) formand for tennisudvalget  

Kurt Gram er genvalgt. 



 
 
c) formand for aktivitetsudvalget  

Mikkel Bonde Rasmussen er genvalgt. 

 
d) 3 repræsentanter til fodboldudvalget  

Casper Linneberg og Frederik Kofoed Madsen er genvalgt. 
Jeppe Mogensen er valgt. 

 

12) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen  

Jacob Bjerg Christensen er valgt. 
Jacob Scheel er valgt. 

 

13) Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant  

Nicholai Benzon er genvalgt til revisor. 
Mikkel Stausgaard Jensen er genvalgt til revisor. 
Mandeep Singh er genvalgt til revisorsuppleant. 

 

14) Eventuelt  

Klaus Bentzen benyttede lejligheden til at rette en stor tak til bestyrelse, ledere, trænere og medlemmer for 
en god indsats gennem den vanskelige coronasituation, hvor der er styret flot igennem medlemshåndtering og 
økonomisk usikkerhed. 

Morten Lauge takkede alle for en rigtig god tid i Aalborg Chang. 

 

Referent: Jeppe Mogensen 

 


