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GENERALFORSAMLING 
 

Der er afholdt generalforsamling 

 

Onsdag 28. JAN 2015 KL 1930 i klublokalet i kælderen af DGI-Huset 

Aabybro. 

 

Referat 
 

1. Valg af dirigent 

Walther Lundis blev valgt som dirigent og konstaterede, at 

generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 

 

2. Formandens beretning (jf. bilag) 

 

3. Fremlæggelse af regnskab for 2014 

Kassereren gennemgik regnskabet, der udviste et underskud på ca. 

46.000,- for 2014. 

 

4. Budget 2015 

Formanden gennemgik budget og de tiltag, som bestyrelsen havde 

foretaget for 2015. Bemærkninger fremgår af bilag.  

 

5. Indkomne forslag 

Der var ingen indkomne forslag. 

 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen 

Der var en længere proces, der endte med følgende sammensætning af 

bestyrelsen: 

- Formand – Finn Bo Hansen (valgt for ét år) 

- Kasserer – Palle Andersen (valgt for to år) 

- Bestyrelsesmedlem – Maiken Berthelsen (valgt for ét år) 

- Bestyrelsesmedlem – Ole Troldborg (valgt for to år) 

- Derudover indgår Formand Svømmeudvalg som fast medlem i 

bestyrelsen (Allan Thorup Svenningsen) 

 

7. Valg af suppleant (på valg hvert år) 

- Nicolaj Harksen (valgt for ét år) 

- Pernille Elvensøe (valgt for ét år) 
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8. Eventuelt 

Der blev spurgt til interessen for at oprette en forældregruppe, der kan 

støtte trænerne i konkurrenceafdelingen med diverse sociale og praktiske 

gøremål. Dette blev modtaget som et særdeles positivt initiativ, og 

forældregruppen fremgår af bilag. 

Der blev efterspurgt en forældretelefonliste for konkurrenceafdelingen. 

 

Formanden afsluttede med en opsummering på de drøftelser, der blev 

gennemført under fremlæggelse af regnskab og budget. 

- I forbindelse med prioritering af deltagelse i stævnerne vil 

prioritering af holdånd og de sociale aspekter blive tillagt stor vægt. 

- Trænerstaben vil informere bredt omkring tiltagene i hele 

konkurrenceafdelingen, når de finder frem til håndteringen af 

prioriteringen af deltagelsen for den enkelte svømmer. 

- Ved udvælgelse af stævner blev det tillige foreslået, at der i muligt 

omfang tages højde for at støtte venskabsklubber, der også støtter 

op omkring AAIF Svømning. 

 

 

Med venlig hilsen 

AAIF SVØMNING 


