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Referat af generalforsamling onsdag den 02.03.2022
i Aalestrup Idrætscenter kl. 19.00
Tina Bandholst bød velkommen.

1. Valg af dirigent
• Tina Bandholst foreslog Karl William Carlsen som blev valgt
• Karl William Carlsen opfordrede til at der blev afholdt 1 minuts stilhed til ære for Hans
Bjørn
• Karl William Carlsen takkede for valget og gav ordet til Tina Bandholst for aflæggelse af
formandens beretning
2. Bestyrelsens beretning
•
•
•
•

•
•
•

Formand Tina Bandholst fremalge formandens beretning
• Beretningen blev godkendt
Sidsel Strøm Andersen fremlagde beretning for håndbold senior
• Beretningen bel godkendt
Lise Rold fremlagde beretning for håndbold ungdom
• Beretningen blev godkendt
Kristine Köster fremlagde beretning for fodbold ungdom
• Beretningen blev godkendt
• Karl William Carlsen kommenterede at der også er mulighed for at søge midler
hos Danske Spil til f.eks. en kridtemaskine, hvilket han gerne vil hjælpe med.
Annette Hyldgaard Kristiansen fremlagde beretning for gymnastik
• Beretningen blev godkendt
Jesper Vinter fremlagde beretning for basket
• Beretningen blev godkendt
Den samlede beretning er vedlagt i særskilt dokument

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
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Helle Rosengaard lagde ud med at fortælle lidt om det nye regnskabssystem
Conventus
Helle Rosengaard fremlagde herefter det reviderede regnskab
Årets resultat udviser et underskud på ca. 120.000 kr.
Kim Lyngsø efterspurgte en balance til regnskabet, da det uddelte regnskab kun viser
resultatopgørelsen
• Else Marie Mortensen oplyste, at balancen er del af det underskrevne
regnskab. Balancen blev vist på storskærm.
Kristine Köster kommenterede på deres indtægter fra kontingenter
• Helle Rosengaard kommenterede, at der er kontingentindtægter for ca. 40.000
kr. der ikke har kunnet placeres på de enkelte udvalg. Derfor er billedet for de
enkelte udvalg lidt skævt
Kim Lyngsø spurgte til forholdet mellem indtægter for sponsorater i resultatopgørelsen
og tilgodehavende fra debitorer på balancen
• Helle Rosengaard oplyste, at der først er udsendt fakturaer for sponsorater i
december måned. Disse er ikke betalt ved regnskabsårets afslutning. Dermed
er indtægten medtaget som et tilgodehavende i balancen og ikke som en
indtægt i resultatopgørelsen
Lars Søgaard kommenterede at beløbet til spillertøj for håndbold senior er større end
forventet
• Helle Rosengaard kommenterede at det ikke har været muligt at kontere
fakturaerne på spillertøj korrekt ud på de enkelte udvalg. Derfor er billedet for
de enkelte udvalg lidt skævt
• Jette Aggerholm Versluis kommenterede at tøjudvalget arbejder på at danne
sig et overblik over priser, aftaler og at fakturaer på tøj skal være mere
detaljerede
Helle Rosengaard kommenterede i forhold til balancen, at der er medtaget ca. 150.000
kr. fra 2016
Regnskabet blev ikke godkendt af generalforsamlingen
Det blev bl.a. drøftet om det kunne være en mulighed at koble et revisionsfirma på
vores økonomiopgaver
Helle Rosengaard bemærkede, at begge revisorer har godkendt regnskabet
Regnskabet blev herefter godkendt

4. Indkomne forslag
• Der er ingen indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
• På valg er Helle Rosengaard, samt en plads er vakant efter Lasse Pedersen der
fratrådte ved generalforsamlingen i 2021
• Helle Rosengaard genopstiller ikke
• Kim Lyngsø og Karl William Carlsen blev foreslået, begge takkede nej
• Der var ingen kandidater der ønskede at stille op til hovedbestyrelsen.
• Da det ikke lykkedes at vælge 2 medlemmer til bestyrelsen, vurderes det
nødvendigt at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med Valg af
bestyrelsesmedlemmer som eneste dagsordenpunkt.
•
6. Valg af 2 revisorer
• Rasmus Jalk og Theis Nielsen modtager genvalg
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7. Kåring af årets leder / træner i AIF
• Tina kårede Lars Refsgaard som Årets AIF’er
8. Eventuelt
• Anne Kjærgaard gjorde opmærksom på, at AIF’s støtteforening holder
generalforsamling torsdag den 10. marts 2022

Karl William takkede for god ro og orden.
Else Marie Mortensen
Sekretaer.aif@gmail.com
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