Generalforsamling
11. februar 2010 kl. 20.00
Dagsorden ifølge vedtægternes §12:

1. Valg af dirigent
Kjeld Ranum blev valgt som dirigent

2. Valg af referent
Jens Fisker blev valgt som referent. Det blev kommenteret at punktet egentlig er unødvendigt, da opgaven
automatisk er pålagt sekretæren.

3. Beretning ved formanden
Der har i 2009 været status quo mht. antallet af medlemmer som har ligget på ca. 370 (aktive såvel som
passive). Vi har i år haft 4 1/2 seniorhold.
På ungdomsfronten har der i efteråret været en tilbagegang, der blandt andet har betydet at der ikke har
været hverken U19 eller U10 hold i herreungdom. Ydermere var det nødvendigt at slå U13-15 drenge
sammen til ét hold. Krisen indtraf da to trænere forlod herreungdom, samtidig med, at der ingen bestyrelse
var i herreungdomsafdelingen. Denne blev i foråret administreret af hovedformanden og kassereren, der
blandt andet afholdte månedlige møder med afdelingens trænere. I efteråret blev opgaven overtaget af
HSU, som dermed varetog driften af såvel herresenior som herreungdom. På pigesiden har der været hold i
alle rækker fra U9 til U18, men desværre kun lige nok til et enkelt damehold.
De sidste 4 – 5 år har afdelingerne tjent penge mens hovedklubben har haltet sig igennem og blevet reddet
på målstregen af donationer fra bankospillet, Jimmy Nielsens klubskifte til Leicester samt de 70.000 kr. som
vi modtog da boet efter Rock On endelig blev gjort op. Hovedkassen har derfor haft svært ved at dække
udgifter til indkøb af tøj, rekvisitter lignende. Disse udgifter er derfor løbende blevet lagt over på
afdelingerne i og med deres økonomi var bedre. Denne ubalance førte endvidere til at der i 2009 er blevet
indført en ny ordning mht. afdelingstilskud til cafeteria-driften. Der er således blevet betalt tilskud til
diæter, løn og drift. I 2010 suppleres dette af en ordning hvor 15 % af afdelingernes indtjening fra Aalborg
Parken går til hoevdkassen. Ydermere bliver Bella Italia Cup 2010 en klubaktivitet, hvor overskuddet går
direkte til hovedkassen.
Vi har desværre heller ikke i år, fået donationer fra bankocenteret, så der skal til at findes andre
indtægtskilder for at holde samme standard i de kommende år. To begivenheder gav i år indtægter ud over
det budgetterede: Bella Italia Cup, som gav ekstra indtjening i cafeteriet og Aalborg Garden DM, hvor

klubben tjente 5.000 kr. Det blev desværre ikke til en forøgelse af sponsorindtægterne i 2009 og der vil
derfor blive sat ekstra fokus på dette i 2010. Således er der i indeværende stund nedsat et sponsorudvalg,
hvis arbejde vi håber, vil bære frugt.
En regulær forvalter har klubben ikke haft i 2009, hvor vi har klaret os med Morten, der er i fleksjob og en
langtidsedig, der er i jobtræning. Dette har gjort at trænere/holdledere har måttet tage noget ansvar mht.
at der var hjørneflag på banen, at der var en bold at spille med, og at der blev lukket af, hvis der ikke var
bemanding i cafeteriaet, når der blev spillet kamp. Formanden og kassereren blev i denne sammenhæng
kaldt til møde på kommunen mht. at vi ikke både kunne blæse og have mel i munden; nærmere fortalt, at
vi ikke kunne få tilskud fra kommunen uden at ansætte en forvalter. Vi indgik et forlig, som giver os 80.000
kr. om året, da Morten ikke har fuldtidsjob. Aftalen som vi før har haft er på standby og kan indgås igen,
hvis vi en dag ansætter en forvalter igen.
Vi har i 2009 afholdt arbejdsdage, hvor der igen er sket en masse ting, som vi ikke kan nå i dagligdagen.
Ligeledes har afdelingerne igen i år haft Aalborg Parken som en indtægtskilde, hvor der er tjent 131.000 kr.
Der er blevet sat følgende initiativer i søen i 2009:






Bella Italia Cup
Aalborg Garden DM, døgnvagter på seminarieskolen.
Stævne for udviklingshæmmede afholdt på B52/AFC baner i august.
Præmiewist i jan-feb-marts og nov- dec.
Pigeraketten afholdt i september med stor succes.

Cafeteriaet har i 2009 været åbnet hver dag, med 3 piger, Poul Olesen, Poul Erik Matthiasen, Susanne
Larsen og Ketty, som har stået der fast. Linda Torp havde tjansen med at finde weekend vagter.
Cafeteriaudvalget bestod af Linda Torp, Jette Nielsen og Susanne Larsen. Karin Balling var kontakt person
fra FU. Cafeteriaet har i året 40.000 kr. i overskud, hvilket må betegnes som et flot resultat.
Det sportslige område har blandt andet været præget af ændringer i turneringsstruktur, hvor
herreseniorturneringen fx er blevet halvårlig. Det betød at serie 6 efter at have vundet deres pulje i
efteråret som det eneste hold rykker op til den nye sæson. På damesiden er der dog kun spillet første
halvdel af sæsonen, hvor holdet har befundet sig i serie 1.
Priser som er sponseret af F&S gik i år til:
De 4 små lederpriser:





Louis og Lee fra herresenior (og ungdom)
Morten Mønnike-Hald fra damebestyrelsen
Rene Viberholt, som er træner for U12 drenge
Bella Italia Cup udvalget (Charlotte Valur , Bettina Grøn, Krølle, Karin Balling , Tina Kristensen,
Henrik Bonderup, Bent Taffenberg, Henrik Olsen, Morten Mønnike-Hald, Maibritt Danielsen)

Årets leder 2009 blev:
 Kim Eriksen, som er kasserer i hovedbestyrelsen

Disse priser blev uddelt til vores afslutningsfest, som i år blev afholdt i klubhuset, med ca 70 gæster, der
havde en hyggelig aften med god mad, taler, prisuddeling, lotteri og musik.
F&S og vores eget bankospil er desværre inde i periode, hvor vi ikke ved om de er købt eller solgt. Man
flyttede i nye lokaler på 2.sal i Vestbyen og satte en masse penge i renoveringen. Sagen kører nu på 2. År
mht at ejeren af lokalet og anparten ikke er helt enige om, hvad han skal betale og hvad anparten skal
betale.
F&S har i år ydet tilskud til klubben så som:






Sodavandskort
Tilskud til rejser
Priser til Årets ledere
Fri kaffe i cafeteriaet.
Sodavand + pølser + brød ungdomstanderhejsning

Afslutningsvis lød der en tak for indsatsen i den forgangne sæson til alle som yder en indsat ved både F&S
og B52’s bankospil, cafeteriaudvalget (Jette, Linda og Susanne), ledere og trænere i afdelingerne,
kampfordeleren Bjarne, FU-medlemmerne og afdelingsformændene, samt alle de personer som har været
primusmotor på den første fase af klubhusets indvendige renovering. Denne opgave fortsætter i 2010, hvor
vi i øjeblikket er ved at få tilbud om nyt gulv i cafeteriet søger om penge til de sidste små finesser til både
kælderen og cafeteriaet.
Slutteligt opfordrede formanden til at man melder sig under fanerne og gør en forskel, så vi er flere til at
løfte opgaven næste gang der bliver indkald til arbejdsdag eller en tjans ved en aktivitet.

4. Beretning ved
a. Herreungdomsformanden
Lee aflagde beretningen, da HSU har administreret afdelingen. Der blev derfor startet fra bunden med fx
materialeoverblik (hvor der fx viste sig at være et stort overskudslager af veste). Trænersituationen blev
blandt andet løst ved at U15 og U13 blev slået sammen. Sportsligt er det værd at nævne at U19 spillede
med om Jysk mesterskab. Positivt er det endvidere, at de fleste efterfølgende er fortsat i seniorafdelingen.
Der har i det hele taget været gode resultater på mange hold, dog uden puljesejre til følge. Der har været
nogle udfordringer omkring den etniske sammensætning, hvor modstanderholdene ikke altid behandler
vores spillere med indvandrerbaggrund lige godt. Det kan være svært for de unge mennesker at håndtere
og der har således været en del disciplinærsager i løbet af sæsonen.
Der opfordres til at folk melder sig under fanerne som trænere og ledere i afdelingen, da bemandingen er
lidt mangelfuld.

Kommentarer fra generalforsamlingen:
Det kan ikke køre videre på denne måde, hvor HSU varetager to afdelinger. Arbejdspresset er for stort på
længere sigt. Det var især problematisk, at bestyrelsen forsvandt på en gang uden overgangsperiode. Det er
med andre ord essentielt at der findes flere folk til at trække læsset i afdelingen.
I gamle dage hev man fat i forældrene første gang de satte deres ben i klubben og fik dem i gang med nogle
små opgaver som siden kunne føre til egentlige lederroller. Denne praksis skal vi prøve at komme tilbage til.
Lee’s erfaring er at man ikke ser forældrene i klubben både fordi de ikke er der, men også fordi HSU folkene
har mange andre opgaver og også spiller i seniorafdelingen. En regulær bestyrelse i afdelingen er altså
savnet.
Der ligger også en udfordring i sprogbarrieren i forhold til de somaliske forældre. Der er kontakt til en
person ved kommunen, der kan hjælpe med oversætningsopgaver. Kulturelle forskelle spiller også ind, da
forældrene ikke er indstillet på foreningslivet i Danmark. Vi skal ikke lade os slå ud af det, men blive ved
med at forsøge at involvere forældrene.
HSU er opmærksomme på problemstillingerne og har også løsninger, men er ikke i besiddelse af
tilstrækkelige menneskelige ressourcer. Der er dog eksempler på at nye folk kommer ind i ledelsesarbejdet i
disse år, hvilket er rigtig positivt og noget der skal følges op på. Der er planer om at være meget aktive i
rekrutteringen af ledere i forbindelse med ungdomsstanderhejsningen. Der er forberedt små opgaver som
man kan tilbyde dem, så de kommer igen.

b. Dameformanden
Ny bestyrelse blev nedsat sidst i januar 2009 med Helle som formand, Steen som kasserer, Kjeld som
damesenioransvarlig, Helle og Steen som ansvarlig for U18, Lars som U15- U13 ansvarlig, samt Morten som
U12,U11,U10,U9 ansvarlig.
Den første store opgave var at søge licens til U18 DM i marts måned. Udfaldet blev et wildcard, der betød
at holdet fik lov at deltage i rækken, men uden at få tildelt økonomisk støtte. Licensbeløbet fra forrige
sæson var imidlertid ikke helt brugt og beslutningen blev derfor at deltage uden støtte. Der skulle findes ny
træner til holdet efter sommerpausen, men det endte med at Kurt fortsatte et halvt år ekstra, da den nye
træner sprang fra i sidste øjeblik.
En anden stor opgave bestod i at arrangere den første udgave af Bella Italia Cup. Forberedelserne i Cup
udvalget startede allerede i februar forud for turneringens afholdelse den 21. juni 2009. På denne dag
indtog 77 hold anlægget i strålende solskin til en god omgang fodbold. På trods af de besværligheder der
nødvendigvis vil opstå første gang et sådant arrangement skal stables på benene, endte klubben med at
tjene godt 13.000 kr. på stævnet. Derudover blev der på dagen skabt et større overskud i cafeteriet.
Som i de foregående sæsoner hjalp afdelingen til på Aalborg Stadion, hvilket gav en samlet indtjening på
24.000 kr. Endvidere stillede afdelingen døgnvagter på seminarieskolen i forbindelse med Aalborg Gardens
DM arrangement 1.- 5. juli. Dette gav 8.000 kr. til dameafdelingen og 5.000 kr. til klubben
Af yderligere arrangementer skal Pigeraketten nævnes. Denne løb af stablen i september måned med
Krølle som primus motor og var en stor succes.

Der har i 2009 sæsonen været ansat 11 trænere, som er blevet suppleret af en række forældre. Det er
vigtigt at denne forældreopbakning fortsætter hvad enten det drejer sig om kørsel til udekampe eller
vagter på Aalborg Stadion. Hvis alle forældre bare en gang hver halve år sagde ja, så var vi kommet langt.
Kommentarer: Hvad var årsagen til at man ikke opnåede økonomisk støtte i forbindelse med U18 DM
licensen?
Man fik kun et wild card, fordi alle kriterier ikke var opfyldt, men det betød, at der ikke fulgte nogen penge
med. I stedet har man strakt pengene ud til 1½ år. Det ser dog bedre ud i 2010, fordi kriterierne er ændret,
så man ser på nogle andre årgange. Det bliver vurderet om holdet fortsat skal spille DM når
licensafgørelsen falder.

c. Herreseniorformanden
Turneringen er ændret så den forgangne sæson faktisk har været to sæsoner. Overskriften for sæsonen er
at tilbagegangen er stoppet. Efter et lavpunkt på medlemsfronten og resultatmæssigt er tingene vendt og
afdelingens hold præger nu toppen af deres rækker i stedet for bunden. Sæsonen er blevet udvidet i serie
3, så der spilles seks ekstra kampe. Andetholdet måtte en tur i serie 5, hvor holdet lå i toppen men missede
oprykningen og blev nummer to. Efter en andenplads i foråret rykkede tredjeholdet i efteråret op i serie 5.
Der er i foråret tilmeldt fire hold. Økonomien i afdelingen er god på trods af manglende sponsorindtægter.
Hovedindtægten stammer fra Aalborg Stadion og det er således utrolig vigtigt at denne indtægtskilde
bevares. Stor ros skal lyde til Lone T for hendes indsats i forhold til indkrævningen af kontingent. Således
skylder kun tre medlemmer i øjeblikket. Der er afholdt en række sociale arrangementer i sæsonens løb.
Desværre er opbakningen omkring five-a-side turneringen, der ikke som tidligere har haft deltagelse bredt i
alle afdelinger, været faldende. En stor tak skal lyde til alle de personer der bidrager til driften af såvel
afdeling som klub. En særlig tak til Louis, som yder en beundringsværdig indsats på tværs af snart sagt alle
afdelinger.
Der er i øjeblikket planer om en renovering af terrasseområdet ved Wembley, så klubbens hjemmekampe i
fremtiden kan nydes under endnu mere hyggelige forhold. Tegningerne ligger i øjeblikket til godkendelse
ved kommunen, som vil tage stilling når sneen er væk.

d. Old boys/golden girls formanden
Beretning ved Kjeld Ranum på vegne af Vagn. Afdelingen er efterhånden en af de største i klubben. Der er
tidligere som det eneste sted i Danmark blevet etableret en ny række for 53+. Denne bliver nu suppleret af
en række for 60+. Resultatmæssigt skal det nævnes at damerne var med til DGI mesterskaberne.
Der er problemer med tyveri af spilletøj, fordi afdelingen ikke har aflåste skabe (problemet er internt). Der
arbejdes på disciplinen omkring at medbringe egne øl ved at købe holdkasser i cafeteriet. Der er dog stadig
enkelte brådne kar. Der spilles vinterturnering mod andre Aalborg hold.
Kommentarer: Der blev udtrykt ærgrelse over, at der fortsat medbringes egne øl, både i seniorafdelingen
og oldboys. Især er der skuffelse over, at det er folk i den pengestærke alder. Det er sket flere gange at der
har været lukket når et af holdene har spillet og man er derfor blevet nødsaget til selv at medbringe.

5. Orientering ved klubbens øvrige udvalg
Aalborg Parken: Ved Louis. Der opfordres til at folk hjælper til, da det er en utrolig vigtig indtægtskilde som
vi skal gøre meget ud af at beholde. Der var nogle problemer omkring den bod som herreungdom stod for
og der er derfor ikke tjent helt så meget i efteråret som ellers. De ansvarlige fortsætter i den nye sæson.
Kommentarer: hvordan kommer det til at fungere i år? Bod 10 bliver delt ud til både senior og oldboys. Der
er ikke helt overblik over nøjagtige datoer, fordi kampene bliver flyttet grundet tv—tider.
Ungdomsafdelingens bod 9 skal nu varetages af de øvrige afdelinger. Det giver dog ikke flere kampe i
foråret.
Bella Italia: Ved Karin. Cuppen udvides i år til to dage og flyttes til 26-27. Juni 2010, som er første weekend i
skoleferien. Det bliver en klubaktivitet, som både skal løftes bredt men hvor overskuddet også går direkte
til hovedkassen. Det vurderes, at der er stort potentiale for indtægter når begynderfejlene fra sidste år
bliver udryddet. Der bliver brug for alles hjælp i år. Der planlægges at lave hjælperfest (som også gerne
skulle give lidt overskud). Der lyder stor tak til hovedsponsoren Bella Italia.
Kommentarer: Der var stor ros til initiativet.

6. Regnskab og budget
a. Aflæggelse af det reviderede regnskab
Regnskabet blev gennemgået med særligt fokus på de punkter, hvor regnskabet afveg fra budgettet.
Det drejer sig først og fremmest om tilskuddet fra kommunen som faldt markant pga. det kompromis der
blev indgået i forbindelse med at vi har en fleksjobber i stedet for en regulær forvalter. Derudover faldt
tilskuddet fra banko, som følge af at de har haft et svært år. Vi kan ikke gøre andet ved dette end at håbe,
at det kun er en overgang. En uventet ekstraindtægt blev det dog også til. Således blev boet efter RockOn
endelig gjort op og B52/AFC tildelt 70.000 kr. Ydermere steg salgsindtægterne, mestendels som følge af at
cafeteriedriften er blevet forbedret.
På udgiftssiden blev personaleomkostningerne markant lavere end forventet pga. at vi ingen forvalter har.
Godtgørelserne holdte sig til gengæld ikke indenfor budgettet og det er da også et punkt hvor vi forsøger at
stramme op. En stor post på udgiftssiden er som altid kørselsudgifter. Her er det glædeligt at vi er en del
under det budgetterede, men det er stadig et område, hvor der kan og skal spares yderligere i fremtiden.
Kommentarer: Hvis vi får U18 DM-licensen bliver der sendt penge op i hovedkassen pga. de ekstra udgifter
det skaber.

b. Fremlæggelse af budgetforslag
Vi budgetterer med samme indtægter fra kontingent men forventer alligevel at denne post bliver lidt
højere, fordi Lone T har fået strammet så meget op på indkrævningen.

Kørselsudgifterne er stadig uforholdsmæssigt høje og det er derfor et område, der er stort fokus på. Der er
lagt op til at der findes kampe som holdene der i dag har bus, i næste sæson selv sørger for kørsel til.
Kommentarer: Kørselsudgifterne er et spørgsmål om indstilling til at ville bidrage til fællesskabet. Der kan
med andre ord spares stort på denne post. Fra herresenior lød spørgsmålet: Hvorfor kan damesenior ikke
køre selv når de kun spiller serie 1? Der burde ikke være forskel på herre og dame, når der ikke er forskel i
niveau. Denne holdning blev bakket op af de tilstedeværende fra damesenior, som indvilgede i at gøre en
indsats for selv så vidt muligt at sørge for kørsel til udekampe.
Kørsel har været en problematik i flere år. Spillerne skal informeres om kørselsordningerne (det skjulte
kontingent i kørslen). Hvis den store udgift til busser kan fjernes, så kan der frigives lidt midler til dette.

7. Behandling af indkomne forslag
a. Ændring af ordlyden i §5 fra ”Udmelding sker skriftligt til kassereren(…)” til ”Udmelding sker skriftligt til
den kontingentansvarlige(…)”
Forslaget er vedtaget
b. Tilføjelse til §12a: ”Valgmøderne indkaldes via klubbens hjemmeside på internettet og opslag i klubben
med mindst 14 (fjorten) dages varsel. Forslag, der ønskes behandlet på valgmøderne skal være
afdelingsformanden i hænde senest otte dage før valgmødet. Indkomne forslag skal offentliggøres via
klubbens hjemmeside mindst fire dage før valgmødet.”
Forslaget er vedtaget

8. Fastlæggelse af kontingent
Kontingentet fastholdes på det nuværende niveau.

9. Valg i henhold til vedtægternes §14. På valg er:
a. Kassereren (Kim Eriksen er villig til genvalg)
Genvalgt

b. To menige medlemmer (Karin Olsen og Jens Fisker er villige til genvalg)
Genvalgt

c. To revisorer (Peter Larsen og Torben Abildgaard er villige til genvalg)
Genvalgt

d. Én bestyrelsessuppleant (???)
Jette Nielsen er valgt

e. Én revisorsuppleant (Gerd)
Genvalgt

f. Én årbogsansvarlig (???)
Louis Lantow melder sig og får hjælp af Ronni Back og Mikkel Poulsen.

g. Én hjemmesideansvarlig (Lee Nielsen)
Genvalgt. Dog kun for den tekniske side. Det indholdsmæssige lægges i fremtiden i højere grad over på
klubbens sekretær.

10. Eventuelt
Formanden afsluttede med at takke dirigenten for indsatsen og generalforsamlingen for en fornuftig og
konstruktiv debat. Derudover blev der mindet om at næste arbejdsdag er 7. marts og givet en stor tak til
alle der hjalp ved den forrige og generelt i forbindelse med renoveringen af klubhuset. Det var en positiv
overraskelse at se, hvor meget der er blevet nået og den indsats der blev lagt.

