
Referat af generalforsamling i IH Aalborg 11.04.2018 

Til stede var 40 deltagere heraf 32 stemmeberettigede  

1. Valg af dirigent: Hilmar Jensen valgt, og erklærer generalforsamlingen lovlig indvarslet og 
beslutningsgyldig. 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år – til godkendelse: Formand Jan K. Sørensen 
aflægger beretning, selve beretningen er fremlagt til gennemlæsning og findes på klubbens 
hjemmeside, formanden gennemgår hvad der er sket i årets løb og lidt om fremtiden, som måske 
kan indeholde, at klubben skal finde haller udenfor Nordkraft, da der er mange aflysninger, og 
problemer med størrelsen på lokalerne i Nordkraft, som ikke længere opfylder idrætternes krav 
til banestørrelser. Han takker alle ildsjæle, samarbejdspartnere, konsulent Jørn Erik Simonsen, og 
alle fonde, som har støttet foreningen i årets løb. 

Kommentarer og spørgsmål til beretningen: 
Rasmus Storgaard, vi skal kommunikere med de som laver nye haller, så vi ikke bliver den lille 
igen,  
Formand Jan K. Sørensen, det er nærmere klubben der har udviklet sig, og kræver større og 
bedre forhold. Jørn Erik Simonsen pladseringen i Nordkraft har haft stor betydning for 
kendskabet til klubben. Beretningen godkendt 

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år – til godkendelse: Kasserer Gerd Skantorp 
gennemgår regnskabet, det bedste i klubbens historie (ud over året, hvor AaB aktierne blev 
solgt). Efter grundig gennemgang godkendes regnskabet uden bemærkninger 

4. Fastsættelse af kontingent: Der forslås uændret kontingent, vedtaget uden bemærkninger 
5. Forslag til ændring af vedtægterne, Forslagne har være fremlagt til gennemlæsning: 

Dirigent Hilmer Jensen gennemgår ændringerne, alle godkendt uden bemærkninger 
6. Behandling af indkomne forslag: Ingen forslag modtaget 
7. Valg af formand 

Jan Karkov Sørensen genvalgt 
8. 8. Valg af øvrige bestyrelse 

Per Wulff og Rasmus Storgaard genvalgt 
9. Valg af 2 suppleanter 

Jacob Bülow Sørensen genvalg Som førstesuppleant, Tobias Hannibal Jensen fra kørestolsbasket 
nyvalgt anden suppleant,  

10. 10. Valg af 2 revisorer 
Fredie Christensen og Lene Pedersen genvalgt 

11. Valg af 1 revisorsuppleant 
Anna Kirsten Olesen genvalgt 

12. Eventuelt: Ingen ønskede ordet Dirigent Hilmer Jensen erklærer generalforsamlingen for 
afslutte. 

Referent Jan Krogh Sørensen 


