
 
 

Referat af ordinær generalforsamling lørdag den 12. februar 2022 kl. 13.00 

 

Ad1. Valg af dirigent 

Et afbud fra bestyrelsens oprindelige forslag til dirigent, gjorde, at Lars W. Petersen 

trådte til som dirigent. 

 

2. Valg af referent  

Her blev klubbens sekretær Morten Mønnike-Hald valgt.  

 

3. Beretning ved formanden  

I formandens fravær blev bestyrelsens mundtlige beretning afspillet via video. 

 

I beretningen kom formanden Louis Lantow blandt andet ind på: 

 

Kåring som årets fodboldklub i Danmark i foråret 2021 

Kunstgræsbanen indviet i efteråret 2021 

Klubdag 

Medlemstal øget fra 316 i 2020 til 419 i 2021 

Vi har dog stadig ”huller” i årgange, hvor vi ikke har et fodboldtilbud 

50 års jubilæet for sammenslutningen mellem B52 og AFC fejres den 24. september 

Sparekasssen Danmark er ny hovedsponsor 

Aktivitets-, frivillig- og sponsorudvalgene er nede. Der mangler frivillige kræfter og 

trænerkræfter 

Vi skal arbejde videre med at rekruttere og fastholde spillere 

Vi skal hele tiden rekruttere frivillige trænere og ledere, så vi ikke er sårbare ved 

afgang 

Vi skal blive bedre til at lykkes med overgangen fra ungdom til senior 

Hvilke udvalg er nødvendige i klubben 

Skal hele foreningstanken fornyes 

 

Beretningen godkendt. 

 

Ad 4a) Beretning ved ungdomsformand, Lars W. Petersen  

Afdelingen havde sæsonafslutning med valgmøde i oktober. Det resulterede i et 

større og styrket ungdomsudvalg, der er godt i gang med arbejdet.  

Det har været svært at få haltider, men heldigvis har vi nu fået kunstgræsbanen, som 

er blevet flittigt brugt. 



 
 

Afdelingen holder standerhejsning den 5. marts. 

 

Ad 4b) Beretning ved seniorformand, Poul T. Olesen 

Valgmødet er endnu ikke afholdt pga coronaaflysning i sidste uge.  

Efterårssæsonen 2021: 

JS Damer og Serie 3 Herrer sikrede sig i sidste runde forbliven i rækken. 

Serie 5 Herrer og Serie 6 Herrer rykkede op. 

Vi har problemer med at stille hold i play-off runderne. Det er ikke heldigt. 

 

Afdelingen dropper opgaven med ”Vi elsker 90’erne”, som ellers har givet et pænt 

økonomisk bidrag til afdelingen. Fortsætter succes’en med Bodega Cup – formentlig 

endda i en udvidet version med tilbud om morgenmad.  

Afdelingen har stillet frivillige til REMA 1000 Cup og uddeling af affaldsposer, men det 

er i stor stil de samme, der bidrager, mens andre blot nyder.  

Seniorafdelingen havde en god 5 a side og rekordstor afslutningsfest med 70 

deltagere. 

DBU Jyllands sølvnål blev ved den lejlighed uddelt til Keld Pedersen. 

 

Sportsligt forventer formanden et svært forår, men med folk på lægterne kan 

marginalerne også være på vores side.  

 

Ad 4 c) Beretning Old boys/golden girls formanden 

Intet at berette. 

 

Kasserer Helle Eskildsen overrakte erindringsbægre til sidste års modtagere af ”ÅRETS 

LEDER 2020”; Kunstgræsudvalget (Kjeld Ranum, Erik Rom og Morten Mønnike-Hald)  

 

Formand for seniorafdelingen Poul T. Olesen motiverede valget af ÅRETS LEDER 2021: 

 

Årets leder går til en person som har en af de mest utaknemmelige roller i klubben. 

En tjans, som kræver stort overblik og tålmodighed med os alle og kolleger i øvrige 

klubber. Jeg tror, det er de færreste medlemmer, der ved, hvem han er, men jeg er 

sikker på, at alle trænere kender ham og sætter stor pris på hans arbejde. Siden vi har 

fået FK Fjordsiden og kunstgræsbanen, er både arbejdsmængden og sæsonen blevet 

både større og længere. Herudover har han påtaget sig flere opgaver i forhold til 

kunstgræsbanen. Han er den, man booker banen hos og han er også meget ofte den, 

som kører op og låser op, tænder lys og låser/slukker igen, hvis systemerne ikke 

virker. Han melder sig altid selv, inden vi når at spørge nogen. En stor tak og tillykke 

skal der lyde til kampfordeler Bjarne Langgaard. 

 



 
 

Den lille lederpris uddeles senere ved en anden lejlighed. 

 

Ad 5. Orientering ved klubbens øvrige udvalg  

 

Redaktionen v/Morten Mønnike-Hald 

Vi har ikke haft møder siden generalforsamlingen den 9. september sidste år. 

Den noget decimerede redaktion er også ramt af andre funktioner i klubben.  

 

Opgaven består i: Hjemmeside, Facebook, Nyhedsbreve, Pressemeddelelser og 

layout-opgaver til flyers mv. 

 

Siden seneste generalforsamling er der udkommet 3 nyhedsbreve, der åbnes af godt 

63% af modtagerne. 

 

De er plads til flere i redaktionen. Så hvis man er interesseret i arbejdet og eventuelt 

besidder kompetencer på enkelte dele af området, så meld dig.  

 

Kunstgræsudvalget v/Morten Mønnike-Hald 
Vi er tæt på mål med det hele. På mandag kommer gravemaskinen og det sidste kridt 
fordeles, ligesom nedkørslerne gøres færdige med sidste lag grus. Spillerboksene er 
færdige, og de forventes opsat i løbet af næste uge. Beplantningsplan ved LAR-anlægget 
skal aftales og udføres. 

 

Ad 6a. fremlæggelse af det reviderede regnskab v/kasserer Helle Eskildsen 

Det omdelte reviderede regnskab blev gennemgået.  

Regnskabet godkendt. 

 

Ad 6b. Fremlæggelse af budgetforslag v/kasserer Helle Eskildsen 

Omdelt budgetforslag gennemgået og taget til efterretning 

 

Ad 7. Behandling af indkomne forslag 

 
Hovedbestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændringer:  
§ / afsnit  Nuværende 

formulering  
Ny formulering  Begrundelse  Vedtaget/ 

forkastet 

§10, stk. 1  Foreningens højeste 
myndighed er 
generalforsamlingen, 
der afholdes i februar 
måned  

Foreningens højeste 
myndighed er 
generalforsamlingen, 
der afholdes i første 
kvartal  

  

Vi er låst fast af den 
begrænsede periode  

Vedtaget 



 
 

§ / afsnit  Nuværende 
formulering  

Ny formulering  Begrundelse  Vedtaget/ 
forkastet 

§10, stk. 3  Tilføjelse: “Stemmeret 
har også valgte på 
valgmøder og 
generalforsamling”  

  En sikring af, at 
klubbens 
tegningsberettigede 
faktisk også er en del 
af foreningens 
demokrati  

Vedtaget 

§10, stk. 5  Ved valg uden 
personligt fremmøde 
skal foreligge fuldmagt  

Ved opstilling uden 
personligt fremmøde 
skal foreligge fuldmagt  

Eliminerer mulighed 
for fortolkning af ordet 
”valg”. Fuldmagt kan 
kun bruges som 
dokumentation for at 
man vil lade sig 
opstille. Der kan ikke 
afgives stemme via 
fuldmagt.  

Vedtaget 

  

 

Ad 8. Fastsættelse af kontingent  

For første gang i mange år, foreslås en kontingentstigning pr. 1. juli 2022: 

Senior + 10,-/måned 

OB +50,-/halvår 

Ungdom + 50,-/halvår 

 

Kontingentstigningerne vedtaget. 

 

Ad 9. Valg i henhold til vedtægternes § 14  

 

9a) Kasserer. På valg er Helle Eskildsen 

Helle Eskildsen genvalgt. 

 

9b) To menige bestyrelsesmedlemmer. På valg er Daniel Pehrson og Morten 

Mønnike-Hald 

Begge genvalgt. 

 

9c) To revisorer. På valg er Torben Abildgaard og Peter C. Larsen 

Begge genvalgt. 

 

9d) En revisorsuppleant. På valg er Gerd Skantorp 

Gerd Skantorp genvalgt.  

  

 



 
 

Ad 10. Eventuelt 

På seneste generalforsamling i september fremkom et forslag om anden anvendelse 

af klubbens hidtidige motionsrum.  

 

Det er nu konstateret, at ingen hold benytter sig af motionsrummet, hvorfor det 

nedlægges. Det omdannes til taktikrum (østlige del ned mod baner) og e-sport 

(vestlige del ud mod vejen)  

 

Taktikrum: Vi bruger stolene fra det hidtidige taktikrum, projektor og whiteboard 

E-sport: Vi flytter faciliteterne fra cafeteriet med mulighed for udvidelse, hvis det slår 

igennem. 

 

Det hidtidige taktikrum indrettes med reoler, så især ungdom kan opbevare deres tøj 

og øvrige remedier tørt. Herudover vil der fortsat være plads til banko-remedier og 

lidt andet. 

 

Seniors boldrum trænger til en ordentlig oprydning. Seniorafdelingen, Old Boys-

afdelingen og forvalteren aftaler nærmere. 

 

Vi laver en fælles oprydnings- og arbejdsdag i klubben lørdag den 12. marts kl. 9.00 

Start med rundstykke og kaffe. Derefter i gang med opgaver. Krølle laver en liste over 

ting, han har brug for hjælp til – og alle gode kræfter er velkomne. 

 

Vi får 50 sæder fra Aalborg Stadion til opvisningsbanen og kunstgræsbanen. 

 

Afdelingerne opfordres til at lave små historier fra klublivet – også det sportslige – og 

sende det til redaktionen, så også det kan medvirke til det gode billede af vores klub.  

 

Som det sig hør og bør afsluttedes generalforsamlingen med et trefoldigt leve for 

B52/AFC. 


