
Referat af generalforsamling Aalborg Chang d. 30.03.2022 

1) Valg af dirigent og stemmetæller 

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. 

Jesper Hjort og Svend Riis er valgt til stemmetællere. 

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

Formandens beretning indeholder endvidere beretninger fra de forskellige udvalg. Beretningen er vedlagt særskilt, og 
godkendt med en enkelt kommentar vedr. velkomst og hjælp til nye trænere i klubben hos de yngste hold.  

Der rettes stor tak til bestyrelsen, inspektør samt klubbens trænere og ledere for et godt samarbejde i 2021. 
Særlig tak til Mikkel Bonde Rasmussen, der træder ud af bestyrelsen. 

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

Jesper Madsen gennemgår årsregnskab 2021 og budget 2022. 

Etableringen af Changs nye afdeling Motion, der blev godkendt på sidste års generalforsamling, har betydet en 
væsentlig nyinvestering i udstyr, som der er søgt fonde og tilskud til.  

Regnskabet viser et samlet overskud på 46.509 kr. for 2021. Regnskabet er godkendt af bestyrelse og revisorer.  

Der budgetteres med et overskud på 105.737 kr. for 2022. 

Klaus Bentzen udtrykker begejstring over den velvilje Chang modtager via fondsdonationer. Chang skønnes at have et 
godt rygte, der øger muligheden for positiv respons på fondsansøgninger. 

Frits Vilger spørger til, om klubben aktivt overvåger klubbens aktier. Jesper Madsen fortæller, at der ikke er hyppig 
opfølgning udover gennemgang ved status af og til ifm. bestyrelsesmøder.  

Regnskab samt budget er enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.  
 

4) Behandling af indkomne forslag.  
a) Bestyrelsen ønsker at investere i en robotkridtmaskine 

 
Forslaget er vedlagt særskilt.  
 
Forslaget godkendes enstemmigt.  
 

b) Bestyrelsen indstiller, at der på generalforsamlingen tages stilling til ansættelse af en medarbejder til Aalborg 
Chang, hvis hovedformål vil være at skabe og drifte rammerne for aktiviteter i Aalborg Chang-regi. 
 
Forslaget er vedlagt særskilt. 
Enkelte spørgsmål og kommentarer vedr. funktionsbeskrivelse af stilling, at risikoen i investeringen spredes 
over 3 regnskabsår selvom projektperioden for forslaget er 2 år samt hvordan der følges op og vurderes på 
investeringen i en medarbejder.   
 
Forslaget godkendes enstemmigt.  
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5) Valg af: 

a) formand (på valg i ulige år) 

Morten Borregaard er ikke på valg. 

 
b) næstformand (på valg i lige år)  

Klaus Bentzen er genvalgt. 

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

Jesper Schou Madsen er genvalgt. 

 

6) 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 genopstiller ikke.  

Bestyrelsen foreslår Rasmus Enggaard Frederiksen. 

Rasmus Enggaard Frederiksen er valgt. 

 
d) 3 repræsentanter til fodboldudvalget  

Casper Linneberg, Frederik Kofoed Madsen og Jeppe Mogensen er alle genvalgt. 

 

7) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen  

Jan Meyer er valgt som 1.suppleant. 

Jacob Scheel er valgt som 2.suppleant. 
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8) Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

Nicholai Benzon er genvalgt til revisor. 
Mikkel Stausgaard Jensen er genvalgt til revisor. 
Troels Dissing er valgt til revisorsuppleant. 

9) Eventuelt

Referent: Daniel Karnøe 

Underskrift: 

Dirigent: Dan Sletten 

Underskrift: 


