
Referat ordinær generalforsamling Aars IK den 05.02.2019 

 

Dagsorden iflg. vedtægterne: 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Aflæggelse af årsrapport 

4. Valg af formand/kasserer 
-på valg er Ilona Strange - modtager genvalg 

5. Valg til bestyrelsen 
-bestyrelsen foreslår Claus Bo Pedersen 

6. Valg af suppleanter 
-Henrik Dalgaard og Martin Sørensen modtager genvalg som hhv. 1. og 2. suppleant. 

7. Valg af kampfordeler 
-René Carøe modtager genvalg 

8. Valg af revisor 
-Thomas Jacobsen modtager genvalg 

9. Indkomne forslag 

10. Eventuelt 

 

AD 1. Valg af dirigent: 

Torben Sauer blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt varslet. 

 

AD 2. Bestyrelsens beretning: 

Formand Peter Rønfeldt 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 27.057 kr. Overskuddet er faldet i forhold til sidste år, men er 
stadig tilfredsstillende. Kontingent var faldet lidt og især tilskudsmidler var faldet.  

Regnskabet blev godkendt med akklamation. 

 

AD 4. Valg af formand/kasserer: 

På valg var kasserer Ilona Strange. Hun stillede op til genvalg og blev valgt med akklamation. 

 

AD 5. Valg til bestyrelsen: 

René Svendsen udtræder af bestyrelsen. 

Bestyrelsen foreslog Claus Bo Pedersen og han 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. Han stillede op til genvalg og blev valgt med akklamation. 

 

AD 9. Indkomne forslag 

Ingen 

 

AD 10. Eventuelt 

Peter Rønfeldt kunne afsløre at titlen som årets AIK’er var gået til Lars Poulsen. En ildsjæl der har været aktiv i 
klubben de sidste 17 år. Lars har både været ungdomstræner, medlem af ungdomsudvalget, holdleder på U19 og 
seniorhold, samt er nuværende medlem af seniorudvalget. Vi taler her om en ægte klubmand for Aars IK. Lars fik 
herefter overrakt titlen som årets AIK’er sammen med et gavekort til Sport24 Aars.  

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 24. februar for at overrække 
Ungdomsudvalgsformand Henrik Jensen et beløb på 15.000 kr. Det skal støtte køb af bolde samt Vildbjerg Cup. 

Jørgen Jørgensen kom med en kort information omkring det byjubilæum der venter i 2020, hvor Aars fylder 150 
år. Jørgen er repræsentant for Aars IK i den initiativgruppe der er nedsat i forbindelse med jubilæet. Klubben vil 
selvfølgelig også være med at til at markeret jubilæet, her arbejdes der på et fodboldarrangement i løbet af 2020.  

Formand for ungdomsudvalget Henrik Jensen rettede en stor tak til Aars IK’s venner for deres donation, han 
glædede sig til at tage imod vennerne til standerhejsningen den 24. februar og håbede også at se dem til Vildbjerg 
Cup i uge 31. 

 

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med et leve for Aars IK. 

 

Referent René Carøe   


