
 
           7. marts 2015 
 
Referat af Senior Idræts 14. generalforsamling, fredag den 6. marts fra kr. 11.00 – 12.30, på 
Albertslund Stadion i hal A 
 
Antal deltagere: 176 
 
Efter en ostemad eller spegepølsemad 
og en kop kaffe eller te blev de mange 
medlemmer budt velkommen til  
generalforsamlingen i Senior Idræt. 
 
På bordene var der lagt nogle eksemplarer af en invitation til vore medlemmer, gerne med 
ægtefælle, til deltagelse i et Kursus i Livreddende førstehjælp den 16. april på Stadion. Også 
invitation til en Endagstur til Bornholm den 26. juni samt Årets cykelture var fremlagt til de 
interesserede! 
 
Som dirigent blev Kaj Nielsen valgt. Han kunne konstatere, at generalforsamlingen var rettidigt 
varslet og derfor beslutningsdygtig. 
Som stemmetællere blev Ib Berg og Jørgen Arnull valgt. 
                                                                       

Bestyrelsens beretning for 2014               
              
Året 2014 har været et år med udfordringer både idrætsligt men også ledelsesmæssigt!                
Udfordringerne har været nye tiltag for at tiltrække flere yngre pensionister! Vi introducerede  
Trio træf med store forventninger. Vi troede på en stor interesse for Bowls, Dart og Soft Petanque 
som en paraply af aktiviteter, der kunne tiltrække gamle som nye medlemmer – men det gik lidt 
anderledes, hvilket jeg kommer ind på senere! 

Ledelsesmæssigt fik vi en stor udfordring, da vor mangeårigt ansatte Hanne Jensen efter 
sommerferien meddelte os, at hun fratrådte jobbet som vor instruktør med årets udgang!           
Hun havde 9 hold, som vi skulle finde afløsere for – og der forudså vi store vanskeligheder! Et 
godt samarbejde i bestyrelsen gjorde, at alle hjalp til i søgeprocesser og samtaler med potentielle 
emner – at det så lykkedes til sidst at finde velkvalificerede afløsere til alle hold, er vi meget 
glade og stolte over!                            



2014 var også det første år, hvor vi havde klubhuset til vor rådighed på alle hverdage indtil kl.     
15.30. Terrassen er her sidst på året blevet udvidet med 74 m2. Dette skyldes et flot stykke 
arbejde, som Jørn Jensby har gjort, med en bevilling fra Nordea Fonden på kr. 20.000 til 
materialer, som nogle af vore egne Stavgangs – og Krocket spillere har sørget for blev omsat til 
en fin øst – og nordvendt udvidelse!                                                                                                    
De samme medlemmer havde forinden udvidet græsarealet med rullegræs, som Stadion købte til 
os til formålet! Huset har fungeret fint til vor fulde tilfredshed! Men det skyldes også 
styregruppens indsats og her især Rene´ Nielsen, som er vor repræsentant til sikring af at huset er 
pænt vedligeholdt og en dejlig ramme for det sociale liv efter aktiviteterne! 
Til orientering kan jeg her oplyse, at huset kostede 1,7 mill.kr. mod oprindelig planlagt 1 mill.kr. 
Vor andel på kr. 100.000 er nu betalt til kommunen. 5 øvrige AIF afdelinger samt 
hovedafdelingen betaler de sidste kr. 200.000, så AIF´s andel bliver i alt kr. 300.000. 
Sidst på året har vi også købt et nyt musikanlæg til Toftekærhallen – et anlæg der kan klare flere 
musikmedier end blot CD afspilninger, hvilket har været nødvendigt for undervisningen for flere 
af vore nye instruktører. 
 
Lidt statistik!        
Vi er ca. 680 medlemmer og ca. 1.000 aktivitetsmedlemmer. Det betyder, at næsten hver anden 
deltager i to af vore aktivitetstilbud!  
Vor gennemsnitsalder er for alle deltagere i alle aktiviteter fortsat 73 år! Det kniber med at 
tiltrække flere af de yngre pensionister! Hvad årsagen er, kan vi ikke svare på – vi synes vi gør 
meget også for denne aldersgruppe! 
Kvinder er stadig mere aktive end mænd! Hos os med 72 % medens mændenes andel er 28 %! 
 

Aktiviteter 
 

Gymnastik              
490 af vore medlemmer benytter sig af denne mulighed en eller to gange om ugen, hvilket er en 
flot og positiv indstilling til ønsket om at ha` et godt otium i den tredje alder! 
Noget af det, der gør, at så mange holder ved, er vore instruktørers varierende programmer, der 
tager hensyn til vor alder og fysiske muligheder. 
Meget tyder på, at vor succes med gymnastikholdene kan fortsætte med de nyansatte instruktører 
Anne Eyrich, Astrid Kvindebjerg og Vivi Kristensen som afløsere i Toftekærhallen og på Stadion 
Heldigvis fortsætter Inge Vibeke Johansen også som vor instruktør for T4 – så alt i alt er vi også 
godt kørende i 2015! 
 
Bootcamp               
Vi har her ramt plet med denne nye og mere krævende gymnastik form for de yngre seniorer eller 
dem af os, der gerne vil ha´ pulsen op og udfordre sig selv til en forbedret fysik indenfor kort tid! 
Vi er i dag er 29 på dette hold og på grund af undervisningsform samt at materiellet er mere 
omfattende end til vore normale gymnastikhold, vil grænsen være max. 30 deltagere på holdet. 
Succesen skyldes også en dygtig og engageret instruktør Jette Håkansson. 
Som et forsøg blev der også mulighed for at fortsætte med Bootcamp udendørs på motionsbanen 
bag Stadion 6 onsdage fra kl. 13 – 15 i juni og juli, hvilket ca. 12 medlemmer benyttede sig af – 
så det kan være vi gentager det i 2015! 
 
 
 
 



 
Trio træf: Dart, Bowls og Soft Petanque         
Som nævnt i starten havde vi store planer med dette nye aktivitets tilbud! Den 2. september havde 
vi en introduktionsdag med præsentation af de tre idrætsgrene. Der var professionelle instruktører 
fra Dart og Bowls til stede. Desværre var der et begrænset antal deltagere – ca. 20, så det var 
skuffende for de af os, der havde brugt megen tid og kræfter på dette arrangement! Så der tog vi 
fejl af aktiviteternes interesse for nye som gamle medlemmer! 
Vi har stoppet – indtil videre – med Dart og Soft Petanque som en del af aktivitetstilbuddet. 
Vi fortsætter dog med Bowls, som har vist sig at ha` større interesse med i dag 11 deltagere. Vi 
forsøger markedsføringsmæssigt at gøre opmærksom på denne nye idrætsaktivitet, så flere kan få 
glæde heraf med de to baner, vi har til vor rådighed! 
 
Let gymnastik                              
Er man ikke interesseret i gymnastikprogrammet på de ” almindelige hold ” kan man vælge Let 
gymnastik holdet, hvor udfordringerne måske ikke er så store. Anne Eyrich leder slagets gang 
med stor entusiasme – så har du lyst til at prøve noget andet, er du velkommen her! 
Vi er i dag 26 deltagere på dette hold og indtil videre kører det ene hold - om onsdagen fra kl. 
12.00 – 13.00 
  
Rygtræning             
Det er fjerde sæson, vi har rygtræning på programmet. I 2013 var vi 32 på to hold. I 2015 er 
interessen faldet, så vi nu er 19 på et hold. Det bliver spændende at se, om vor nye instruktør Julie 
Hansen, der fysioterapi uddannet, kan forøge interesse for deltagelse, da vi ved, at der er mange i 
vor aldersgruppe, der har problemer med ryg, knæ og hofter, som kan mindskes ved en målrettet 
træning!  
 
Yoga              
Det er femte år, vi har Yoga på programmet i opvarmningslokalet på Stadion, hvilket alle er 
meget glade for. Her er der altid en god temperatur og et godt klima til aktiviteten. 
Vi fik en ny instruktør Alice Mogensen på de to hold i september. Vi var glade for vor gamle 
instruktør Minna Gøransdotter, så det var med spænding vi startede efterårssæsonen – men alle 
betænkeligheder blev fejet af vejen. Der er fuld tilfredshed med Alices undervisning af de i dag 
41 Yoga medlemmer! 
 
Tai Chi & Qi Gong              
Denne ældgamle kinesiske bevægelses form har fundet sine tilhængere hos os med 24 aktive 
deltagere på holdet heraf 5 mænd! 
Det er tredje år vi har haft glæde af Peter Siggaard Andersen som instruktør. Trods det, at al 
undervisning foregår uden musik, viser det sig at hans undervisning er meget værdsat for vore          
” Taichister ”! 
 
Line Dance             
En danseform, der har fundet sin plads hos os! Den glade musik og udfordringerne i at kunne 
danse synkront – næsten – giver en glæde, som lyser ud af deltagerne. 
Vi har to hold, øvede og let øvede, med i alt 50 dansere, der har danset sammen i flere år. 
Vi andre har jo også megen glæde af deres kunnen, som vi ser til bl.a. vor julefest og til 
Foreningernes Dag i Albertslund Centrum. 



Vi har været så heldige at finde en fin afløser her fra januar 2015, hvor Hanne er holdt op. Det 
blev Marianne Hansen, der er en gammel kending hos flere af vore Line Dansere – så vi fik 
bekræftet at vore to hold kan fortsætte deres aktivitet med en kyndig og velanset instruktør! 
 
Vandgymnastik                           
Vandgymnastik har sine svorne tilhængere – og godt for det! 
Det er en anden form for vedligeholdelse af kroppen, da vandets opdrift er med til at gøre 
øvelserne sjovere og måske nemmere at gennemføre. 
De to hold starter hver mandag fra kl. 9.00 og 9.30 med en maksimal belægning med 25 deltagere 
pr. hold. Vi er i dag 49 vandgymnaster på de to hold, hvilket også er fint, når vi tager i 
betragtning, at vi skal købe os til instruktion og ophold/brug af bassinerne. Vi har derfor ingen 
indflydelse på prisen for deltagelse! 
 
Senior Volley                              
Det er uforståeligt, at der ikke er flere, der har vist interesse for denne bold aktivitet! Vi stadig 
kun 11 volleyball spillere, der har glæde af spillet med den større bold. Hvad der skal til for at 
tiltrække flere til denne aktivitet? Gode ideer efterlyses, da denne sport har mange muligheder i 
sig også for vor aldersgruppe! 
  
Stavgang         
Året rundt samles 30 – 60 af vore stavgængere hver 
tirsdag formiddag til en tur i Vestskoven.  
Nogle tager den lange tur på ca. 10 km medens andre 
fortrækker en tur med knapt så mange km. Er vejret 
lidt gråt og måske fugtigt, er det ikke en hindring for 
at deltage – det er blot et spørgsmål om påklædning. 
Også i år har stavgængerne haft fornøjelse af turene 
til Dyrehaven nord for København og flere besøg på 
Bagatellen efter overstået stavgangstur. Der har også 
været arrangeret et vellykket stavgangsstævne den 13. 
maj med 72 deltagere fra 4 foreninger – så det 
fortsætter vi med i 2015, i år den 19. maj! 
 
Krolf              
Krolf er et spil, der appellerer til de spillere, der sætter en præcision i slagteknik højere end en 
taktisk forståelse som i Krocketspillet, der har sine egne tilhængere! 
Krolf  er hos blevet en helårssport med 21 spillere. 
I maj måned udvidede vi kapaciteten med en Krolfbane nr. 2! Den samlede længde af de 12 huller 
er ens for såvel bane 1 som bane 2, nemlig 199 meter slaglængde mellem teested og hul! 
Den 19. juni blev der afholdt et Krolf stævne hos os med deltagelse af 48 spillere fra 5 SIS 
foreninger – med grillafslutning som et naturligt punktum! 
 
Krocket             
Vi har 26 spillere, der ” er bidt af en gal krocket kugle ”! Det er dem, der spiller året rundt og ofte 
2 gange om ugen. Regner det eller er gråt og koldt, er det ikke nogen hindring for at krockere de 
andre. 
Så har vi 3-4 luksusspillere! Det er dem, der kun spiller i sommersæsonen eller når det er godt 
vejr!  
Der startes kl. 9 med fælles afslutning kl. 12 og derefter en bid brød og en enkelt en i klubhuset! 



Også Krocket afdelingen hos os har afholdt et ” Kom og vær med ” stævne og andre stævner med 
maksimal antal baner på den store rondel! Også flere af vore krocketspillere deltager i turneringer 
rundt omkring på Sjælland. Her tæller de opnåede resultater med registrering af præstationerne og 
med endeligt slutspil og nominering i regionerne, som er vejen frem til Danmarksmesterskaberne! 
Vi har jo også nogle af Sjællands bedste græsbaner på Cricket arealet, der er plan og uden huller 
fra fodboldspilleres støvler, så vi har de bedste muligheder for optimale krocket resultater!  
 

Petanque                              
Petanque spillet er hos os en hyggesport, hvor man fastholder aktiviteten som en sommersport!  
Vi har hidtil spillet på grusbanerne – men det er en saga blot i 2015, da der skal anlægges en 
ekstra kunstgræsbane samme sted! Vi håber, at der bliver en mulighed for anlæggelse af to nye 
petanque baner på arealet på siden af opvisningsbanen foran klubhuset! Det ville være perfekt for 
det sociale miljø nær klubhuset for de pt. 18 spillere! 
 

Bowling                              
Vore 73 bowlere er trofaste overfor deres sport og mange af dem har også glæde af hinanden i         
” den tredje halvleg ”, der følger efter dagens indsats på banerne i Glostrup Bowling Center. 
Bowling fik en ny udvalgsformand i 2014 – en meget engageret bowlingspiller, som har gjort et 
godt job for spillerne! Desværre har vi forskellig opfattelse af den økonomiske baggrund og 
beslutningsprocesser, som gør, at Benny Sigvardt ikke ønsker at fortsætte som udvalgsformand. 
Vi skal derfor vælge en ny udvalgsformand, hvilket ikke er muligt i dag, da Bennys beslutning er 
meget ny – ca. 10 dage gammel! Vi håber her i de kommende måneder at få løst problemet med 
bowlingspillernes hjælp! 
 

Bridge og Whist   
Som bekendt har vi desværre været nødsaget 
til at droppe Bridge som en aktivitet, der 
kunne holdes i klubhuset. Det tidligere 
bevilgede beløb på kr. 14.000 fra kommunen 
til indkøb af bridgeborde mv. kunne vi 
desværre ikke gøre brug af p.g.a. 
opbevaringsproblemer af bordene. Beløbet er 
overdraget til Kulturhuset Birkelundgård 
ifølge aftale med bevillingshaveren 
Albertslund Kommune. KB har bedre fysiske 
muligheder for på et senere tidspunkt at 
tilbyde Bridge til interesserede borgere i Albertslund. 
Hvad vi derimod kunne tilbyde var Whist, som mange kortspillere også har glæde af. Hver 
mandag fra kl. 13.00 er der mulighed for at spille Whist med ligesindede kortspillere, hvilket 5 – 
10 spillere indtil nu har vist interesse for! 
 

Cykelture            
Vejrliget dette år var som bekendt dejligt med masser af sol og varme! Kun nogle få ture havde 
lidt regnvejr med – men det forhindrede ikke de fremmødte i at deltage! Det blev til i alt 13 ture 
med fra 20 – 43 cyklister pr. gang! I alt blev der cyklet 377 km! Et flot resultat, som vi kan takke 
den engagerede trio for! 
Årets største tilgang blev som sædvanlig ” Matjes turen ” den 26. juni til pensionisthaverne i 
Vridsløselille med 50 deltagere! 
 
 
 



 
Klubblad, informationsbrochure og hjemmeside          
Vi har siden 2006 udgivet to klubblade om året – i januar og august – men besluttede i 2013 kun 
at udsende august nummeret sammen med vor informationsbrochure. En væsentlig årsag til 
reduceringen af dette trykte medie er vor meget informative hjemmeside, som Leif Sørstrøm er 
vor dygtige webmaster for, tak for det Leif! Også tak til Svend Knudsen, som er vor kreative 
layouter for såvel klubblad som informationsbrochure! 
 

Andre tilbud og aktiviteter 
Generalforsamlingen den 7. marts 2014        
160 af vore medlemmer mødte op til årets generalforsamling – et fint fremmøde, som ikke mange 
idrætsforeninger kan prale af! Det var anden gang vi tog Power Point i brug for at gør det lidt 
mere spændende og seværdigt! Selvom vi havde nogle tekniske problemer med mikrofonen, er 
der ingen tvivl om, at vi fortsætter med disse tekniske hjælpemidler  
 
Grilldage                              
Det er blevet en tradition, at vi tre gange i løbet af sommersæsonen, den sidste tirsdag i 
månederne juni, juli og august, mødes til en hyggelig afslutning med grill af egne medbragte 
fødevarer. I august har cykelfolkene deres egen grillafslutning – også meget velbesøgt 
 
Julefesten den 12. december 2014                  
I år var vi 134, der deltog i årets julefrokost. En dejlig tradition – men med et faldende 
deltagerantal! Det kan måske skyldes flere separate juleafslutninger for flere holds 
vedkommende? Vi er derfor gået i tænkeboks for nye initiativer, som vi senere vender tilbage til!  
 
Vi har også i år deltaget i følgende SIS og DAI ture og arrangementer:                          
Veteransports Træf i Taastrup den 20. februar, Hven ture den 20. og 27. maj. Sejlturene på 
Lyngby søer den 6., 7. og 12. august, Senior Sportstræf i Nykøbing F den 5. maj og i Glostrup 
den 23. september 
 
Albertslund Stadion          
Vi har gennem hele året haft et godt samarbejde med Stadions ledelse og medarbejdere! Altid 
positiv og lyttende, når vi havde et ønske omkring vor brug a såvel indendørs – som udendørs 
faciliteterne. En udvidelse af Krolf kapaciteten med en ekstra bane var et af resultaterne. 
Rullegræs til klubhuset og hjælp i øvrigt, når vi havde behov herfor – så tak til hele staben på 
Stadion! 

 Organisations forhold 
 

DAI, Firmaidrætten og SIS 
Vort samarbejde med DAI, Dansk Arbejder Idrætsforbund, Firmaidrætten, Dansk 
Firmaidrætsforbund og SIS, Senior Idræt Storkøbenhavn, fungerer fint og upåklageligt! 
Fra 2015 er der sket den ændring, at SIS er blevet en del af KFS ( Københavns Firmasport ) så 
alle SIS foreninger, herunder AIF Senior Idræt, selv vil være associeret med Firmaidrætten – i 
praksis får det ingen betydning for vor udnyttelse af aktivitetstilbuddene, som fortsat formidles af 
SIS! 
Flere af vore aktivitetstilbud er støttet af disse foreninger, f.eks. Veteransport Træffet i Taastrup,  
Hven turene i maj måned. Sejlturene på Furesøen, Multitræffet i Glostrup, Bowlingkurser og – 
diverse idrætslige stævner 



 
Albertslund Idrætsforening 
Vi er en af de 9 afdelinger, som AIF består af. Hver af disse afdelinger har sin egen ledelse og 
bestyrelse med egen økonomi. Formændene repræsenterer afdelingen i en hovedbestyrelse, der er 
AIF´s øverste organisatoriske organ.                                                                                                  
AIF har en hovedafdeling, der består af en hovedformand, næstformand og hovedkasserer. De 3 
skal klare de generelle og praktiske opgaver, der hører med til så stor en idrætsforenings drift. 
Året 2014 har givet os store organisatoriske problemer i forhold til AIFs hovedafdeling! 
Hovedformanden er gået af og der er ikke fundet nogen ny! Hovedkassereren er også gået af og 
den midlertidigt valgte hovedkasserer har ingen muligheder for at varetage de økonomiske 
funktioner som betalinger af fælles fakturaer mv., da der ikke er skrevet noget referat fra 
generalforsamlingen den 4. august, hvilket er forudsætningen for at få ændret tegningsreglerne! 
Vi og andre AIF afdelinger har derfor udlæg til gode hos hovedafdelingen, som vi ikke kan få før 
formalia er løst m.h.p. prokura retten! Vi arbejder på at løse dette problem!  
 
Bestyrelse og økonomi 
Vi har en god og velfungerende bestyrelse, som har det godt med hinanden. Alle er engageret og 
aktive, når det gælder om at hjælpe hinanden med de mange opgaver, der opstår, når der er noget 
der skal gøres! 
Vor økonomi er også tilfredsstillende med et rimeligt resultat for 2014!  
Vi vil dog appellere til, at alle betaler kontingentet via netbank, hvilket gør det lettere for os alle! 
 
Tak!                                                                
Når vi kan konstatere, at vi har en velfungerende idrætsforening, skyldes det flere forhold! 
Vi har nogle rammer og økonomiske betingelser, der giver et godt grundlag for driften af 
foreningen. 
Vi har også en god ledelse med fokus på den daglige drift men også åben for nye muligheder, 
hvilket er forudsætningen for en fortsat udvikling af en forening.  
I 2014 fik vi ligeledes vore to suppleanter med i bestyrelsesarbejdet p.g.a. en planlagt større 
rokade i 2016!    
Vi har nogle dygtige og engagerede udvalgsmedlemmer, der tager opgaverne seriøst og er 
pligtopfyldende for opgavernes løsning. 
At vi så også har nogle dejlige medlemmer, der ikke er bange for at sige tak, gør kun arbejdet 
lettere for os andre! Traditionen tro vil vi her sige alle disse nøglepersoner tak med en flaske 
Champagne! 
Det vedrører: 
Lissie Koefoed, Ruth Sejr Hansen, Jørn Jensby, Rene` Nielsen, Troels Jørgensen, Lise Mattisson, 
Henning Nielsen, Benny Sigvardt, Jørgen Arnull, Flemming og Åse Pedersen, Ib Larsen, Inger 
Westermann, Helge Eilersen, Kim Mikkelsen, Kaj Nielsen, Bent Rasmussen, Alex Wagner, Lars 
Østenfjeld, Inger Kristensen samt Leif Sørstrøm, Svend Knudsen og Inge Vibeke Johansen 
Som her kan afhente den lille påskyndelse for et stort arbejde! 
Tak til jer alle for en flot indsats også i 2014! Tak til de mange medlemmer, der glade og tilfredse 
møder op fra gang til gang! 
 
Dette var bestyrelsens beretning for det forgangne år! 
 
På dirigentens forespørgsel om der var kommentarer hertil, bad følgende om ordet: 
 



Kjeld Andersen fra Bowling ville gerne knytte nogle bemærkninger til de uoverensstemmelser, 
der var mellem udvalgsformanden og bestyrelsen. Han var glad for ” det friske pust ”, som Benny 
havde bibragt til bowling. Han håbede, at man kunne finde en løsning med penge ” fra den store 
kasse  ” i Senior Idræt 
 
Benny Sigvardt kommenterede de divergenser, der var opstået i 
forbindelse med hans ønske om at gøre noget mere for spillerne i 
form af en større råderet over økonomien i afdelingen. Han oplyste, 
hvad bestyrelsen ikke tidligere havde fået at vide fra ham, at han ville 
reducere antal lejede baner fra efterårssæsonen til 20 baner! Vi har i 
dag en forpligtelse til at betale for 23 baner! 
 
Sim besvarede de to indlæg med oplysningen: Da baneleje gælder for to sæsoner, fra september 
t.o.m. maj det efterfølgende år uden mulighed for en reduktion, hvis medlemstallet ændrer sig i 
perioden, kan det være et stort problem ved medlemstilbagegang i perioden! Det er derfor 
afgørende for bestyrelsen, at vi er medbestemmende for de kontraktlige forpligtelser, denne aftale 
påfører Senior Idræt!  
Den nye melding fra Benny om reduktion fra 23 til 20 baner var positiv! Sim foreslog derfor en 
ny diskussion med Benny for at se, om man kunne blive enige om et antal baner, der var mindre 
end antal forventede medlemmer divideret med 3! – begrundet i Bennys oplysning om, at det 
skete hyppigt, at der kun var to på en bane! Når dette er tilfældet, hvorfor skulle bowlerne så ikke 
også kunne acceptere at spille 4 på en bane en sjælden gang i sæsonen? 
Vi har altid og vil også i fremtiden være indstillet på at bidrage med et beløb til ” rød kegle mv. ” 
samt andre præmier, såfremt det kan holdes indenfor en rimelig grænse af budgettet for Bowling! 
 
Karl Erik Poulsen fra S2 roste bestyrelsen for beretningen og vor nye instruktør for hans hold 
for et godt gymnastik program! Han spurgte også, hvad kommunens indstilling var til den 
manglende styring af AIF´s økonomi. Sim kunne blot svare, at det giver problemer for os alle – 
men han lovede, at der arbejdes hårdt på en løsning, som kan genskabe troen på AIF som en 
enhed! Der er stor sandsynlighed for, at grundlaget herfor kan være klar inden maj måned i år 
med hjælp fra Senior Idræt! 
 
Herefter blev beretningen taget til efterretning! 
 

Regnskab og budget 
Henning gennemgik regnskabet, som viste et 
overskud på kr. 8.784 efter hensættelse af kr. 
40.000 til udviklingspuljen. Status viste herefter en 
egenkapital på kr. 27.797 og en udviklingspulje på 
kr. 182.000, der blev reduceret med kr. 100.000 
her i februar som vor andel i klubhusbidraget til 
kommunen. 
3 af vore medlemmer efterlyste en større 
gennemsigtighed for hvad de enkelte aktiviteter 
kostede og bidrog med til fællesskabet. Dette vil 

bestyrelsen undersøge muligheder for til næste års regnskabsaflæggelse. 
Regnskabet blev herefter enstemmigt vedtaget! 
Budgettet blev gennemgået og taget til efterretning uden yderligere spørgsmål! 



Indkomne forslag 
Da der ikke var modtaget nogle forslag, udgår dette punkt 
 

Valg 
På valg i år var kasserer Henning Nielsen og bestyrelsesmedlemmerne Jørn Jensby og 
Rene´ Nielsen 
Henning Nielsen ønskede kun et genvalg for et år, da han fratræder jobbet som kasserer efter 15 
år på posten i 2016! 
Jørn Jensby og Rene´ Nielsen modtog valg for de næste to år – hvis generalforsamlingen stemte 
herfor! 
Dette gjorde generalforsamlingen med akklamation for alle 3 bestyrelses medlemmer! 
Da en af vore bestyrelses suppleanter er fratrådt i 2014, skulle der vælges en ny i år! 
Bestyrelsen indstillede Jesper Christiansen til denne ledige post – og Jesper blev ligeledes valgt 
med akklamation! 
 
Vælges skulle også alle vore udvalgsmedlemmer 
Der var genvalg til alle nuværende udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer med stor ros og tak 
til disse! 

a. Gymnastik S1 og S2 på Stadion: Ruth Sejr Hansen 
b. Gymnastik T1 og T2 i Toftekærhallen: Lars Østenfjeld 
c. Gymnastik T3 i Toftekærhallen: Jørn Jensby 
d. Gymnastik T4 i Toftekærhallen: Rene´ Nielsen 
e. Bootcamp: Lissie Koefoed 
f. Trio træf – nu Bowls: Lissie Koefoed 
g. Let gymnastik: Jørn Jensby 
h. Rygtræning: Troels Jørgensen 
i. Yoga: Lise Mattisson 
j. Tai Chi & Qi Gong: Henning Nielsen 
k. Bowling: Benny Sigvardt modtager ikke genvalg. Forslag ? 
l. Vandgymnastik: Jørgen Arnull 
m. Line-Dance: Flemming og Aase  Pedersen 
n. Krocket: Ib Larsen, Inger Westermann. Ib Larsen modtager ikke genvalg. Forslag Ib Berg 
o. Krolf: Helge Eilersen 
p. Petanque: Kim Mikkelsen                                                                
q. Stavgang: Kaj Nielsen, Bent Rassmussen 
r. Senior volley: Alex Wagner, modtager ikke genvalg. Forslag: Ellen Jensen 

Cykling: Bent Rasmussen, Lars Østenfjeld. Lars´ post overtages af Inger Kristensen 
 
Undtaget var dog Benny Sigvardt fra Bowling, da han ønskede at fratræde p.g.a. de tidligere 
nævnte uoverensstemmelser med bestyrelsen! Bestyrelsen er dog åben for en ny diskussion med 
Benny, med hans nye oplysninger om antal baner for efterårssæsonen 2015 og forår 2016, såfremt 
han ønsker det! Hvis ikke det er tilfældet, appellerer bestyrelsen bowlerne til selv at finde en 
afløser på denne post!  
Ib Larsen fra Krocket har selv ønsket at fratræde efter 7 år på posten! Ib Berg overtager sin 
navnebrors post i fuld overensstemmelse med Ib Larsens og øvrige krocketspilleres ønsker!  
Samme ændring sker også for Senior Volley, hvor Alex Wagner afløses af Ellen Jensen! 
Denne ændring blev også her godkendt af forsamlingen med akklamation! 



Ib Larsen og Alex Wagner fik begge en lille erkendtlighed fra Senior Idræt i form af en Endless 
lysestage med tak for en stor og mangeårig indsats for begge deres aktiviteter! 
Inger Kristensen overtager den udvalgsposten i cykling fra Lars Østenfjeld, der dog stadig er 
med i aktivitetsgruppen for de cykelglade seniorer hos os! 
 
Valg af to revisorer foregik ligeledes uden den store diskussion, selvom Kurt Thinglev  ønskede 
at fratræde. Kaj Nielsen overtog hans post og vil revidere vort regnskab til næste år sammen med 
Jørgen Arnull! 
Revisorsuppleanten Børge J. Pedersen blev også genvalgt 
 

Valg af delegerede til AIF´s generalforsamling 
Bestyrelse og suppleanter blev valgt som deltagere til såvel den ekstraordinære generalforsamling 
den 7. april som evt. den ordinære i maj måned i år 
 

Eventuelt 
Da der ikke var nogle spørgsmål, blev generalforsamlingen lukket med tak til Kaj for hans 
positive måde at lede denne på samt til medlemmerne for deres deltagelse i dagens program! 
Referent: Sim Krahl 
Således passeret: 
 
 
Kaj Nielsen 
                                                                                                             


