
Referat af generalforsamling Aarhus Skøjteklub d. 25. april 2018 

1. Valg af dirigent: Ida Flink Jørgensen 

Valg af referent: Marianne Bilstrup 

2. Bestyrelsens beretning – er vedlagt referatet 

Der er kommet 4-5 ansøgninger til cheftrænerposten, der ligger klar til den nye bestyrelse. 

Beretningen er godkendt. 

3. Forelæggelse af regnskab og budget til godkendelse -vedlagt 

Christopher gennemgik regnskabet med de udfordringer, der har været i forbindelse med skift af 
regnskabssystem. 

Fra generalforsamlingens side ønskes en lidt mere detaljeret specificering af indkøb. Christopher vil 
se på muligheden for at opdele i yderligere konti. 

Der kommenteres at budgettet er copypaste af regnskabet og det er ikke i overensstemmelse med 
ønsket fra sidste generalforsamling. Bestyrelsen oplyser at det kræver meget tid og er behæftet 
med stor usikkerhed at lave et mere detaljeret budget.  

4. Forslag til vedtægtsændringer (kræver 2/3 dele at de fremmødte stemmer) 
- §1 Navn og hjemsted -  kan ikke ændres, da vi er en forening og ikke en klub. Dette vil give 

problemer i forhold til tilskud osv. 
- §2 Formål -  Frafaldes, da man ikke lægge sig fast i vedtægterne på, hvilke skøjtehold, der skal 

være. 
- §3 Medlemskab og Indmeldelse Afsnittet om betalt prøvetime fjernes, da det henhører under 

drift. Derefter vedtages det. 
- §5 Udmeldelse (ny §4) Ændringen frafaldes – dog ændres teksten til klubbens kontaktmail i stedet 

for kasserer. 
- §6 og 7 Kontingent og Restance (ny § 5) Vedtaget 
- §6 Orden  Frafaldes, da det ikke henhører under vedtægter 
- §7  Udelukkelse og eksklusion (ny § 6) Afstemning for ændring – forkastet 
- §8 Ordinær generalforsamling – vedtaget 
- §9 Dagsorden – Valg af suppleanter (ordet observatører fjernes) Vedtaget 
- §11 Regler for afholdelse af ordinær generalforsamling (ny §10) – der vælges minimum 5 

bestyrelsesmedlemmer – sekretær og næstformand streges , således at det hedder ”Formand 
vælges i ulige år” og ”Kasserer vælges i lige år”  - vedtaget 

- §12 Ekstraordinær generalforsamling (ny § 11) – vedtaget, dog ændres det til 25 % af de 
stemmeberettigede 

- §13 Konstituering (ny § 12)– frafaldes, da det henhører under drift 
- §14 Tegningsret (ny §13) – vedtaget 
- §15 og 16  Regnskab og revision (ny §14) – vedtaget 
- §17 Vedtægtsændringer (ny §15) – vedtaget 
- §18 Klubbens opløsning (ny §16) – vedtaget 

 



 

 

 

5.  Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen har ingen ændringer til kontingentet. Teksten rettes på hjemmesiden angående 
holdstrukturer og krav til holdene. 

6. Indkomne forslag 

Ingen indkomne forslag 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

- Formand 1 år: Sandra Eckhoff 

- Kasserer 2 år: Christopher Søby Krogh 

- Bestyrelsesmedlem 2 år:  Lene Ahmane (næstformand) 

- Bestyrelsesmedlem 1 år: Marianne Bilstrup (sekretær) 

- Bestyrelsesmedlem 1 år: Pernille Bøtker 

Suppleant 1 år: Tatsiana Rasmussen 

Suppleant 1 år: Nanna Runge Møller 

Suppleant: Rikke Andersen 

 

Valg af revisor og revisorsuppleant: Martin Ege Petersen (revisor) og Ida Flink Jørgensen (suppleant) 

Martin Ege Petersen havde tilkendegivet via mail at han ønskede genvalg til revisorposten. 

8. Eventuelt 

En udfordring i næstkommende sæson er at hallen skal renoveres fra april til oktober. 

En gruppe forældre på tværs af klubberne arbejder på at få en ny sportsarena med to ishaller og 
svømmehal/vandland.  Opfordring til at melde sig til arbejdsgrupper. Der arbejdes på et gennemarbejdet 
projekt med deltagelse af andre idrætsforeninger, sundhedstilbud, skoler osv. og med ansøgninger til fonde 
om finansiering. 

 

 

 

 

 


