
Referat Generalforsamling Aalborg Atletik & Motion 
Dato: 9. juni 2021 kl. 19.00-21.15 

Referent: Julian Schlegel 

Punkt Referat 

1. Valg af dirigent Formand Peter Würtz byder velkommen til generalforsamlingen. 
Thomas Nolan Hansen bliver valg som dirigent. 
Generalforsamlingen er lovligt godkendt. 
Alle tilstedeværende (40) er stemmeberettigede. 
Valg af referent: Julian Schlegel. 

2. Bestyrelsens beretning Formanden afholder bestyrelsens beretning (for år 2020-2021) 
Ingen kommentarer/spørgsmål til beretningen 

3. Fremlæggelse af regnskab
samt forslag til budget og
kontingent

Kasserer Michael Richter fremlægger regnskabet. 

Årsresultat for 2020: 94.751 kr. 
Der er blevet søgt covid-19 støtte ud fra afholdte udgifter og tabte 
indtægter og bestyrelsen er sikker på alt er gjort korrekt. 
Klubben har modtaget covid-19 støtte for 2020. 

Da der i 2021 budgetteres med et underskud på 1.332.850 kr. er der 
i regnskabet hensat midler til ”covid-beredskab”. 

Ingen spørgsmål eller indvendinger til regnskabet for 2020. 

Regnskabet for 2020 godkendes. 

Budget for 2021 fremlægges. 
Budgettet er udarbejdet ud fra at Royal Run og DHL-stafetten ikke 
kan blive gennemført pga. covid-19. 
Potentielle merindtægter hvis DHL og Royal Run afvikles, 
fremlægges. 

Budgettet for 2021 på -1.332.850 godkendes. 

4. Behandling af forslag Det eneste forslag, der er blevet fremsat, er bestyrelsens forslag af 
vedtægtsændringer. 
Thomas Nolan Hansen præsenterer bestyrelsens forslag til 
vedtægtsændringer da bestyrelsens mand på opgaven desværre 
måtte melde fra i sidste øjeblik.  

Der stemmes enkeltvis om hvert ændringsforslag og 2/3 af de 
stemmeberettigede skal stemme for en vedtægtsændring før den 
kan vedtages (=27 stemmer for). 



Der er udvalgt tre stemmetællere.  
Afstemningen foretages åben ved håndsoprækning. 

Paragraf 2: 39 for, 0 imod, 0 blank (1 stemmeberettiget var ikke til 
stede lokalet under afstemningen) 
Paragraf 6: 0 imod, 0 blank, 40 for 
Paragraf7:  0 imod, 2 blank, 38 for 
Paragraf 8: 0 imod, 0 blank, 40 for 
Paragraf 9: 0 imod, 0 blank, 40 for 
Paragraf 10: 0 imod, 0 blank, 40 for 

Alle ændringsforslag vedtages. Ændringerne træder i kraft 
øjeblikkeligt og påvirker de efterfølgende punkter på dagsorden. 

5. Valg af formand – (nuværende
Peter Würtz – modtager ikke
genvalg). Bestyrelsen foreslår
David Møller.

Ingen modkandidater til David Møller som formand. 
David Møller vælges til formand. 

6. Valg af 2. næstformand –
(nuværende Morten Klitgaard
Pedersen – modtager genvalg)

Ingen modkandidater. 
Morten Klitgaard Pedersen genvælges. 

7. Valg af den øvrige bestyrelse,
der består af formanden for
følgende faste udvalg:

Valg af Atletik kvinder (nuværende Jacob B. Olesen – modtager 
genvalg)  
Ingen modkandidater. Genvælges. 

Valg af Masterformand (tidligere Veteranformand) (nuværende 
Ulla Hovgaard – modtager genvalg)  
Ingen modkandidater. Genvælges. 

Valg af Ungdomsformand (bestyrelsen foreslår Julian Schlegel) 
Ingen modkandidater. Indvælges. 

Valg af Stævneudvalgsformand (Claus Bo Jakobsen – modtager ikke 
genvalg) 
Posten er udgået grundet vedtægtsændringer. 

8. Valg af suppleanter Atletik kvinder: Ingen kandidater. Vakant 
Atletik mænd: Ingen kandidater. Vakant 
Masterformand: Ingen kandidater. Vakant 
Ungdomsformand: Ingen kandidater. Vakant 

9. Valg af to revisorer (skal være
medlemmer uden for bestyrelse
og udvalg)

Nuværende Torben og Ivan, stiller op til genvalg. 
Torben og Ivan genvælges. 



10. Valg af revisorsuppleant Leif Winther genvælges. 

11. Valg af webmaster Udgår som følge af vedtægtsændringer. 

12. Valg af fanebærer Udgår som følge af vedtægtsændringer. 

13. Eventuelt Peter Würtz takker Claus Bo Jakobsen for hans indsats i klubben, 
bl.a. som bestyrelsesmedlem. 

Æresmedlemmer udnævnes: Jørgen Hein og Henning Nielsen. 
Dermed har klubben tre æresmedlemmer, da Aksel Pedersen 
allerede er æresmedlem.  

Ib Dahl takker på bestyrelsens vegne Peter for hans indsats som 
formand.  

Referatet godkendes af 

Dato Dato 

Formand, David Møller Dirigent, Thomas Nolan Hansen 


