
Referat af IH Aalborgs generalforsamling 06.04.2016 I Nordkraft 

Til stede var 41 stemmeberettigede medlemmer og 11 ledsagere 

1. Valg af dirigent: Hilmer Jensen valgt, konstaterer generalforsamlingen lovlig indkaldt og 
dagsorden er ok. 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 

Selve beretningen er fremlagt skrifteligt, formand Jan K. Sørensen aflægger en forkortet version 
af bestyrelsens beretning og berøre også kort, hvad man forventer i det kommende år. 

Kommentarer og spørgsmål til beretningen: 

Ole Sørensen. Hvad gør man angående aflysninger i Nordkraft, specielt op til stævner. 
Kristoffer Stormark: Det har ikke været et problem, men vi kan skaffe en anden hal hvis det er 
nødvendigt. Gerd Skantorp måske kan vi klare det ved samarbejde med basket klubben i 
Aalborg, det er på tegnebrættet 

Herefter blev beretningen enstemmigt godkendt 

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse ifølge § 10 

Gerd Skantorp gennemgår regnskabet 

Kommentarer og spørgsmål til regnskabet 

Christopher Strøyer er der fordele ved OK strøm og telefoni Gerd Skantorp: Det giver ikke 
noget til klubben, derfor ingen reklame for dem. Kristoffer Stormark Der er mange forskellige 
muligheder for sponsorater til klubben, hos Energi nord får vi mest ud af at bruge vore kræfter, 
Jan K. Sørensen: Vi får jævnligt forespørgsler fra mulige sponsorer, men vi kan ikke stå inde 
for alle. 

4. Fastsættelse af kontingent, Klubben foreslå uændret kontingent, dette vedtaget uden 
modforslag 

5. Behandling af evt. indkomne forslag, Der er ikke indkommet forslag 
6. Valg af formand. På valg er Jan Karkov Sørensen (ønsker genvalg) Genvalgt  
7. Valg af øvrige bestyrelse. På valg er Knud Rune Andersen (ønsker ikke genvalg) og Jannie 

Thorup Beierholm (ønsker ikke genvalg) Bestyrelsen indstiller Rasmus Storgaard og Per Wulff. 
Disse to valgt uden modkandidater. 

8. Valg af 2 suppleanter. På valg er Rasmus Storgaard (ønsker genvalg) og Jeanette Martens 
Christensen (ønsker ikke genvalg) Bestyrelsen foreslår Susanne Hjortsberg 1. Suppleant og Jacob 
B. Sørensen 2. Suppleant disse valgt uden modkandidat 

9. Valg af 2 revisorer – på valg er Fredie Christensen og Lene Pedersen –genvalgt og valg af 1 
revisorsuppleant Anne Kirsten Olesen genvalgt 



10. Eventuelt Lars T. Jensen fremhæver indvielsen af det nye klubhus (ikke skur!) i Skovdalen, 
mange fremmødte – en stor succes for klubben, alle er velkomne til at kikke forbi til træning 
onsdag og lørdag.  

Formand Jan K. Sørensen Takker alle de afgående bestyrelsesmedlemmer for deres indsats, og 
det samme gælder dirigent Hilmer Jensen. Til sidst takkes for god ro og orden under 
generalforsamlingen 

 

Referat: Jan Krogh Sørensen 
 
 
 
 


