
Referat ordinær generalforsamling Aars IK den 05.02.2018 

Dagsorden iflg. vedtægterne: 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Aflæggelse af årsrapport 

4. Valg af formand/kasserer 

5. Valg til bestyrelsen 

6. Valg af suppleanter 

7. Valg af kampfordeler 

8. Valg af revisor 

9. Indkomne forslag 

10. Eventuelt 

 

AD 1. Valg af dirigent: 

Torben Sauer blev valgt og konstaterede at generalforsamling var rettidigt varslet på de sociale medier, men ikke 

annonceret i dagspressen som der står i vedtægterne. Han fik forsamlingens accept på at generalforsamlingen 

alligevel var beslutningsdygtig. 

 

AD 2. Bestyrelsens beretning: 

Formand Per Nyborg afgav bestyrelsens beretning. (se separat pdf fil) 

Beretningen blev godkendt med akklamation. 

 

AD 3. Aflæggelse af årsrapport: 

Ilona Strange aflagde årsrapporten. 

Resultatet blev et regnskabsmæssigt overskud på 162.778 kr. Overskuddet er næsten det samme som sidste år og 

er meget tilfredsstillende. Der er fokus på økonomien i klubben, klubben har igen i år fået flere sponsorer i 

klubben. Regnskabet blev godkendt med akklamation. 

 

 

AD 4. Valg af formand/kasserer: 

Formand Per Nyborg var på valg og han ønskede ikke at modtage genvalg. 

Bestyrelsen foreslog Peter Rønfeldt som ny formand og han blev valgt med akklamation. 

 

AD 5. Valg til bestyrelsen: 

På valgt var René Svendsen, han stillede op til genvalg og blev valgt med akklamation. 

 

 

 



AD 6. Valg af suppleanter: 

Som 1. suppleant blev Henrik Dalgaard valgt. 

Som 2. suppleant blev Martin Sørensen valgt. 

 

AD 7. Valg til kampfordeler: 

På valg var René Carøe. Han stillede op til genvalg og blev valgt med akklamation. 

 

AD 8. Valg af revisor: 

På valg var Thomas Jacobsen og Martin Larsen. De stillede op til genvalg og blev valgt med akklamation. 

 

AD 9. Indkomne forslag 

Ingen 

 

AD 10. Eventuelt 

AIK’s Venner var mødt op til generalforsamlingen, de meddelte at de igen i år kunne støtte Aars IK’s 

ungdomsafdeling med et beløb. De vil derfor møde op til standerhejsningen den 25. februar for at overrække 

Ungdomsudvalgsformand Henrik Jensen et beløb på 15.000 kr. til køb af boldvogne og bolde. 

Per Nyborg takkede alle for et rigtig godt samarbejde i de år han har været en del af bestyrelsen i Aars IK, dog 

forlader han ikke klubarbejdet helt, han fortsætter i sponsorudvalget og vil stadig være en del af klubben. Per 

ønskede samtidig Peter Rønfeldt tillykke med formandsvalget. 

Herefter kunne Per Nyborg afsløre at titlen som årets AIK’er var gået til Torben Sauer. Det var et meget populært 

valg hos forsamlingen. Torben har været medlem i Aars IK gennem mange år, han har deltaget på det 

legendariske talenthold fra 68, han var formand i 1981-1985, han brænder stadig for klubben og ligger en kæmpe 

indsats i bane/stadion udvalget. Torben er også en del af guirlandeholdet som opsætter juleudsmykningen i Aars. 

Torben fik herefter overrakt titlen som årets AIK’er, sammen med et gavekort sponsoreret af Intersport Aars. 

Formand for seniorudvalget, Ulrik Jensen, overrakte derefter en kurv til Per Nyborg som tak for hans store 

arbejde i klubben, både som kasserer, formand, sponsorarbejde, frivillig dommer osv. Det blev også nævnt at Per 

har en stor andel i at klubben nu er inde i en rigtig god økonomisk gænge, der er plus på kontoen og regnskabet 

har sorte tal på bundlinjen. 

Jan Poulsen ville høre om klubben gjorde sig nogen tanker i forhold til at bibeholde de unge spillere i klubben når 

de rykkede op som senior. Seniorudvalget kunne fortælle at man gør meget ud af at det skal være sjovt at spille 

fodbold i Aars IK, men samtidig stiller vi også krav til vores medlemmer. Der skal gøres en indsats både på- og 

udenfor banen som medlem af Aars IK. Målet er at spille højere end serie 3, men der skal komme med ”egne” 

spillere, vi skal gøre vore ungdomsspillere parate til at spille senior. 

Afslutningsvis kom Torben Sauer med et indlæg omkring Aars IK’s historie, han har været en del af klubben i 62 år 

og kunne berette om mange små sjove hændelser. Han gjorde samtidig opmærksom på at klubben afholder 

Nostalgidag den 22. september hvor mange af de ”gamle” klubfolk dukker op til nogen hyggelige timer i 

klubhuset. 

 

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med et leve for Aars IK. 

 

Referent Ilona Strange & René Carøe   


