
Referat af ekstraordinær generalforsamling i Aalborg Atletik & Motion 

Afholdt i Gigantium, 21.11.20. 41 stemmeberettigede medlemmer mødte frem.  

Velkomst v. Peter Würtz (PW), som foreslår Henning Hammer Nielsen (HHN) som dirigent og han vælges. 

HHN konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt og således beslutningsdygtig. 

 

Punkt 1 – kontingentstigning 

 

Henning giver ordet til kasserer Michael Richter-Mikkelsen (MRM), der motiverer baggrunden for punkt 1, 

forslaget om kontingentstigningen.  

Forslaget er; 

Bestyrelsen foreslår en kontingentstigning for 2021 som følger: 
- 50% for atletikmedlemmer over 12 år, dvs. fra 1200,- til 1800,-/år,   

- 25% for atletikmedlemmer under 12 år, dvs. fra 800,- til 1000,-/år, og 

- 25% for medlemmer i Motion, dvs. fra 800,- til 1000,-/år 

Kontingentstigningen begrundes i manglende budgetterede indtægter i 2020 som følge af aflysning af 

events, ikke mindst DHL-stafetten og Royal Run.  

MRM gennemgår både allerede effektuerede samt tiltænkte tiltag for at minimere klubbens omkostninger 

relateret til henholdsvis administrationen, atletikafdelingen og motionsafdelingen. Uden ekstra 

kontingentkroner kan vi risikere at stå næsten uden egenkapital ved udgangen af 2021, i det der i 2021 

heller ikke budgetteres med event-indtægter. 

Det fremføres også at det er meget billigt at være medlem i AAM sammenlignet med andre idrætsforening-

er og sammenlignelige klubber, samt at det er mange år siden der sidst har været en kontingentstigning.  

Spørgsmål fra salen (Ole Gjørup, Lene Schønning og Jørgen Mikkelsen) relaterer til hvad sammenlignelige 

klubber er. Er det fx AMOK, som er meget billigere end os? Der spørges også til hvorfor så stor en del af 

balancen relaterer til administrationsomkostninger. Slutteligt nævnes, at man ikke ser mange unge 

hjælpere til events.  

Bestyrelsen (særligt PW, men også MRM, Torkild Mølgaard (TM) og Morten Klitgaard) samt David Møller 

fortæller at klubben også er en atletikklub, hvilket er forskellen ift. fx AMOK, og med til at gøre 

kontingentet højere – det er dyrere at have ungdom og atletik frem for kun et motionsfællesskab. Det 

tilfører måske ikke økonomi, men det bidrager til fortællingen om klubben, øger kendskabsgraden til 

klubben og gør forhåbentligt alle medlemmer stolte, når vi fx har udviklet OL-kandidater. Elite koster 

penge. Derfor er en kontingentsammenligning med fx Sparta og Aarhus 1900 AL mere passende. 

Der er mange unge der arbejder i forbindelse med vores events, men det er ofte i grupper og/eller lidt væk 

fra dér, hvor motionisterne typisk arbejder, ligesom DHL ofte er arbejde sen aften. De unge er tit på 

væskedepoter, pakke-opgaver og lignende. Mange forældre hjælper, men det kan også være til 

atletikstævner, som chauffør til stævner og lignende. Bestyrelsen ønsker ikke at medlemskab skal være 

baseret på ”tvang” med krav om frivilligt fremmøde et antal gange om året, som det er set i andre 

foreninger.  

Det fremføres af PW, at motionsafdelingen sjældent har brugt deres budget, men at der altid bliver set 

positivt på henvendelser.  I hans tid har der aldrig været givet afslag til motionsaktiviteter med økonomi 



som begrundelse. PW forklarer at motionisterne i år ikke har fået ret meget for deres kontingent, men at 

de i andre år har kunnet få fordele og ydelser, der langt overgår deres kontingent. 

Et medlem anfører han ikke forstår at kontingentforhøjelsen skaber så meget debat. Det er fedt med de 

mange fællesarrangementer og de fleste år får man som medlem alt betalt. Kontingentstigningen svarer til 

en burger om måneden.  

PW fortæller at udgifterne til administrationen er høje, men det har været en god investering, bl.a. fordi vi 

har taget ekstra opgaver på os til fx DHL-stafetten som har givet ekstra indtægter.  

David Møller anfører, at vi lever livet farligt ved at basere vores klub på meget få, men store, indtægts-

givende arrangementer. Det har været en dårlig strategi i 2020, men over tid har det været en guldkalv.  

MRM nævner artiklen fra Nordjyske tidligere i år, hvori det påstås at klubben skjuler opsparing. Dette er 

IKKE rigtigt. Kommunen får vores regnskab og deri er tydeligt angivet hvad vi lægger til side. Der er ingen 

cigarkasse og i den nuværende situation ”aner vi bunden af skattekisten” ved udgangen af 2021.  

PW roser Bo J Giessing for et kæmpestort og succesfuldt arbejde med at skaffe klubben sponsorer.  

Et spørgsmål fra salen går på om kontingent-forhøjelsen kun gælder 2021. PW svarer at den gælder indtil 

det bliver lavet om i forbindelse med en generalforsamling.  

Der stemmes ved håndsoprækning og kontingentstigningen vedtages med stemmerne 27 mod 5.  

PW takker på bestyrelsens vegne og nævner, at kontingentniveauet vil blive genbesøgt når hverdagen efter 

corona genindfinder sig.  

 

Punkt 2 - vedtægtsændringer 

TM motiverer baggrunden for vedtægtsændring nr. 1 relateret til ”Vedtægter §7 Bestyrelsen”. 

Der er lidt usikkerhed om hvilken tekst der helt præcis skal erstatte den eksisterende, men det bliver til 

sidst klarlagt.  

Der stemmes ved håndsoprækning. Forslaget falder da 27 af 41 stemmer for. Vedtægtsændringer kræver 

2/3 flertal. NB: Da forslaget opnåede almindeligt flertal kan det vedtages på en efterfølgende ordinær eller 

ekstraordinær generalforsamling med almindeligt flertal. 

TM motiverer baggrunden for vedtægtsændring nr. 2 relateret til ”Vedtægter §8 Ordinær 

generalforsamling”. 

Ole Gjørup spørger ind til baggrunden for at reglen om fremlæggelse af beretning, regnskab og budget 

inden den ordinære generalforsamling udgår – det betyder at man ikke på forhånd kan danne sig et 

overblik og forberede spørgsmål. Torkild svarer at årsagen er at det reelt ikke har været praktiseret og 

efterspurgt.  

Kirsten Poulsen: Har alle stemmeret til generalforsamlinger – også medlemmer der måske bare er 2 år? Er 

det rimeligt? PW svarer at alle har stemmeret, men det står alle frit for at fremlægge ændringsforslag, hvis 

man synes. 

Der stemmes ved håndsoprækning. Forslaget falder da 27 af 41 stemmer for. Vedtægtsændringer kræver 

2/3 flertal. NB: Da forslaget opnåede almindeligt flertal kan det vedtages på en efterfølgende ordinær eller 

ekstraordinær generalforsamling med almindeligt flertal. 

 



TM motiverer baggrunden for vedtægtsændring nr. 3 relateret til ”Vedtægter §9 Dagsorden”. 

Forslaget trækkes af bestyrelsen, da det hænger sammen med §7. Da dette ikke gik igennem giver det 

ingen mening at justere §9 som tiltænkt.  

 

PW takker for fremmøde og debat. Dejligt at være i en klub som folk brænder for og derfor møder op og 

giver meninger til kende også selvom vi ikke altid er enige. Det er en styrke at vi rummer mange holdninger.  

 

Referent: Thomas Nolan Hansen, 23.11.20 
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Underskrift formand   Underskrift Dirigent 

Peter Würtz   Henning Hammer Nielsen 


