
Referat af IH Aalborgs generalforsamling 05.04.2017

Der var 27 stemmeberettigede + 3 gæster + 4 ledsagere

1. Valg afdirigent: Hilmar Jensen valgt, han konstaterede generalforsamlingen lovlig indkaldt, og
dagsorden ok.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år - til godkendelse: Formand Jan K. Sørensen aflagde
beretning, ingen kommentarer - dermed blev beretningen godkendt.

3. Foreleeggelse af regnskab for det forløbne år - til godkendelse: Kasserer Gerd Skantorp
gennemgik regnskabet Rasmus Storgaard: hvad med tilskuddet fra kommunen, vi hjælper også
socialt, så det kan måske hjælpe med til større tilskud fra kommunen i fremtiden, Jan K Sørensen, vi
håber men der skæres i tilskuddene, så chanceme er ikke for store.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent:
Kasserer Gerd Skantorp: Bestyrelsen ønsker en ekstra (yngre) medarbejder på kontoret, derfor
foreslås en kontingentstigning på 50,- k. kvartalet, som skal betale ca. 15 timers ansættelse på
kontoret.
Tina Andrea Møller: Hvor stor bliver gevinsten * kan hele udgiften dækkes?
Gerd Skantorp: Hvis medlemstallet holder, vil stigningen næsten dække hele udgiften
Jacob B Sørensen: Flere medlemmer giver også mere arbejde til kontoret
Frank Frandsen: Stiger kontingentet for passive medlemmer, de kan vel også betale lidt mere?
Hilmar Jensen: Dette vil kræve en vedtægtsændring, så det kan først blive aktuelt fra næste
generalforsamling.
Danni Passer det med andre klubbers kontingenter?
Kristoffer Stormark Vi ligger under hvad andre klubber tager i kontingenter, f.eks. fodboldklubber.
Lone Andersen behøver vi at stemme om kontingent stigningen, det må være besty,relsen, der kan tage
stilling til det ud fra regnskabet?
Hilmar Jensen: Det står i vedtægteme, at kontingentet fastsættes på generalforsamlingen.
Her efter blev bestl, elsens forslag vedtaget enstemmigt

5. Behandling af indkomne forslag: Ingen forslag

6. Valg af kasserer
På valg er Gerd Skantorp (ønsker genvalg)
Gerd Skantorp genvalgt.

7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
På valg er Jan Krogh Sørensen, Kristoffer Stormark og Lars Thyregod Jensen, der alle ønsker
Genvalg. Alle tre genvalgt.

8. VaIg af 2 suppleanter
På valg er Susanne Hjortsberg (ønsker ikke genvalg) og Jacob Btilow Sørensen (ønsker
genvalg) Bestyrelsen foreslar Tina Andrea Møller som suppleant



Jacob B. Sørensen genvalgt som 1. suppleant og Tina Andrea Møller valgt som 2. suppleant
9. Yalg af2 revisorer
På valg er Fredie Christensen og Lene Pedersen, Begge genvalgt

10. Valg af I revisorsuppleant
På valg er Anna Kirsten Olesen, genvalgt

11. Eventuelt
Jan K. Sørensen: mennesker med handicap kan komme ud og prøve at klatre i træer i Zoo, der
kommer også skate for kørestolsbrugere til sommer I 1. eller 12. juni
Rasmus Storgaard: dejligt æ komme rundt til idrætterne med bestyrelsen
Jan K. Sørensen: Takker for genvalg til alle bestyrelsesmedlemmø, og ønsker velkommen til Tina
Andrea Møller i bes§,relsen. Her efter takkes Hilmar Jensen for indsatsen som dirigent.

Referent
Jan Krogh Sørensen


