Generalforsamling i Aarhus Fremad Atletik
18. marts 2014
1) VALG AF DIRIGENT: Kåre
2) VALG AF REFERENT: Katrine B. H. Thomsen
3) FORMANDENS BERETNING:
Se den fulde beretning på hjemmesiden
Spørgsmål til beretningen:
- Hvor mange medlemmer er vi? 98 i efteråret.
4) FREMLÆGGELSE AF AFDELINGENS REVIDEREDE REGNSKAB
a. Vi har i år haft et flot overskud.
b. Indtægtsposterne:
i. Kontingenters indtægter er stabile. Opgaver som vi løser for Aarhus Motion er
den væsentligste årsag til overskuddet. Bestyrelsen er bekymret for at nedsætte
kontingentet, da motivationen for at hjælpe til dermed ville trues. Tidligere
erfaringer viser at det er utroligt svært at finde hjælpere uden et noget for noget
system – dvs. voucher systemet virker.
ii. Indtægter fra vores store løb Egå Engsø er nedadgående. Det er uklart hvorfor
der ikke kommer flere løbere og hvorfor vi ikke kan få et større overskud ud af
arrangementet.
c. Udgiftsposterne:
i. Klubben betaler ikke DuPont startnumre mere, men tilbyder at finde et eller to
andre motionsløb som medlemmer ønsker at der skal være tilskud til. Bestyrelsen
modtager gerne forslag til løb som skal være klubløb i 2014.
ii. DAF-udgifter er steget. Vi skal være opmærksomme på, at folk som stiller op i
DAF mesterskaberne også skal have betalt kontingent.
iii. Udgifterne til forplejning er steget grundet flere arrangementer, hvilket
bestyrelsen ser som en positiv udvikling.
iv. Vi har en festkonto, som ikke stemmer fuldstændig med kasserens overførelser.
Dette system forbedres i den kommende periode.
v. Trænerkurser er steget meget. Dette skyldes primært at der er brugt mange
penge på trænerkurser.
vi. Befordring. Kørsel til/fra løb refunderes under bestemte betingelser. Kontakt
formanden eller cheftræneren hvis du finder at der er anledning til en
kompensation.
d. Alt i alt hænger udgifterne og indtægter fint sammen og sammen med et stigende
indtægtsgrundlag har der været en positiv økonomisk udvikling i klubben i 2013.
Spørgsmål:
Hvad er Sport To Go? Et initiativ igennem kommunen. Unge mennesker køber et klippekort til
forskellige sportsgrene, som er meget små. Vi har haft 1 forbi Aarhus Fremad Atletik.
5) FREMLÆGGELSE AF BUDGET – TIL ORIENTERING
a. Den forventede indtægt fra kontingent er nedjusteret som følge af vouchersystemet.
b. Der er afsat lidt til løb, træningsweekend og til tidtagning, hvis vi vil have tidtagning til
mere end Egå Engsø.
c. PR-udvalgets pulje stiger i 2014 i forhold til sidste år. Dette skyldes bl.a. også
sportsmessen, som kræver lidt ekstra PR-arbejde
d. Arrangement-udvalget har også fået lidt ekstra
e. Der er som noget nyt afsat et beløb til ungdomsudvalget.
f. Der er sat en ”initiativ-pulje” af til nye initiativer. Denne pulje blev ikke brugt sidste år,
men har man nye ideer, skal man ikke holde sig tilbage.
g. Der er ligeledes et beløb af til trænerteam og trænerkurser, samt befordring til løb,
trænerkurser osv.
Budgettet er lavet konservativt.

NB! Kasseren betoner, at når man har udgifter, som skal refunderes – fx hvis man bager en kage til et
arrangement eller gør et indkøb for klubben – streger man egne indkøb ud på bonnen og skriver
nøjagtigt dét beløb tydeligt på, som kassereren skal refundere. Bonnen scannes ind og sendes til
kasseren på e-mail. Bonnerne skal være tydelige. Man skal desuden skrive på bonnen, hvilket
arrangement bonnen hører til.
Det vil være fordelagtigt at skelne egne indkøb og Fremad-udlæg allerede i supermarkedet.
Spørgsmål:
Er der plads i budgettet til køb af en projektor? Ja, denne er på tegnebrættet.
6) INDKOMNE FORSLAG
a. Navneændring:
Kåre fremlægger argumenter for navneændring: Navnet ”motion” eller ”løb” appellerer
bedre til den type mennesker, som klubben ønsker at tiltrække (bredden). Ordet ”atletik”
dækker ikke den aktivitet, som vi udøver i klubben. Bestyrelsen påpeger en stor ekstra
arbejdsopgave, plus at det vil koste penge at ændre navnet.
Det diskuteres, hvorvidt atletik afskrækker motionister, hvilken betydning klubbens navn
reelt har for valg af løbeklub, om vi skal fraskrive os atletik-disciplinen o.l. spørgsmål.
i. Afstemning: 7 stemmer for navneændring, hvilket betyder, at der ikke er 2/3
flertal for en navneændring. Forslaget er dermed stemt ned.
ii. Et nyt forslag opstår: Vi bruger ordet ”motion” i PR-sammenhænge. Dette var der
ej modstand imod på generalforsamlingen. PR-udvalget har hermed lov til at
bruge ordet ”motion
iii. Fremover skal vi stadig tilmeldes ”Aarhus Fremad Atletik” til løb. Dette står vi
registreret som officielt.
b. Oplæg til bestyrelsens valgperiode:
i. Det er et meget stort arbejde at sidde i bestyrelsen. Valgperioden har hidtil været
1 år ad gangen. Forslaget lyder, at formand, kasserer og næstformand skal sidde
for 2 år ad gangen – gerne forskudt af hinanden.
ii. Der bliver foreslået, at alle poster skal forlænges til en 2-årig periode, da det
vanskelig gør konstitueringsproceduren, hvis nogle poster ikke skal genvælges
ved hver generalforsamling.
iii. Afstemning for det anførte forslag: 20 stemmer for, 3 imod, 5 blanke = 2/3.
Forslaget om, at de tre nævnte poster sidder for 2 år ad gangen, bliver derfor
vedtaget.
iv. Forslag: Max 8 personer i bestyrelsen, da der bør være loft. Det kan være svært
at samle hele bestyrelsen, og den skal være beslutningsdygtig. Det står i
vedtægterne, at formandens stemme tæller for 2 i tilfælde af uenighed i
bestyrelsen.
v. Afstemning for anførte forslag: Et loft på 8 personer i bestyrelsen bliver
enstemmigt vedtaget.
7) ÆNDRING AF KONTINGENT:
a. Det bliver påpeget, at de studerende synes, at kontingentet er højt. Specielt set i lyset af
at overskuddet er så højt. Sammenlignet med andre klubber eller fitness er kontingentet
lavt. Det har været svært at få folk til at deltage i foreningens arbejde. Dette har
voucher-systemet afhjulpet. Det påpeges, at det alligevel er de samme personer, som
hjælper til og får noget ud af voucher-systemet.
b. Passive medlemmer: Hvad dækker det? Dette skal diskuteres i den kommende periode.
c. Det bliver foreslået, at kontingentbetalingen skal inkludere: Løbetilbud, info omkring løb,
teknik osv.
d. Nogle mener, vi får meget for pengene, som det er nu, og at kontingentet i forvejen er
lavt. Hvis man hjælper flittigt kan man let få et kontingent på et lavere niveau end det
gamle kontingent.
e. Afstemning: Det blev vedtaget, at kontingentet fastholdes.
8) NY BESTYRELSE:
a. Anders, Nikolaj, Lærke, Najaaraq og Helle genopstiller og blev valgt.
b. Nye opstillede: Peter, René og Katrine stiller op og blev valgt.
c. Suppleant: Anne stiller op og blev valgt.

9) VALG AF UNGDOMSUDVALG:
a. Peter blev valgt. Peter vil gerne være tovholder. Peter fortæller, at han i samarbejde med
DAF tidligere lavede motionsløb for børn og unge. En mulighed kan også være
gymnasierne, bl.a. Riisskov Gym, ligesom Viby Amtsgymnasium i øjeblikket kører et
forløb.
10) VALG AF REVISOR:
a. Kassererens forslag er Glenn. Dette blev godkendt.
11) EVENTUELT:
a. Hvorfor løber fodboldklubben ikke sammen med os i vintersæsonen?
b. Bunke forældre, som venter på deres børn, mens de træner. Kan de ikke løbe med os?
c. Klub T-shirts, som promoverer vores løb og klub i stedet for papir-flyers.
d. Mht voucher/hjælp. Vi mangler stadig flere, som kan hjælpe med at pakke goodiebags
mm. til børneløbet. (Slut maj)
e. Bestyrelsen vender tilbage til hovedforeningen mht. nøglerne.
f. Pokaler:
Fighter-pokalen: Thorkild giver den videre til vedkommende, som netop slog
Thorkild på Gul Rute. Fighter-pokalen går til Asger Dalsgaard
Aarhus Fremad’s Banepokal: Peter Johannsen giver pokalen videre til Helene
Svane.
Helle deler Kvindernes pokal ud til Lærke Mikkelsen.
Langgarver pokalen. Christina Poulsen har den. Den bliver uddelt snarrest.

