Referat fra generalforsamling i AABC 9. september 2017.
Deltagere : 36 klubmedlemmer herunder repræsentanter fra bestyrelsen.
Formanden bød velkommen og bad forsamlingen rejse sig for at mindes Niels Horup og Hagen Schmidt
Clausen, som vi har mistet i seneste foreningsår.
Punkt 1. : Valg af dirigent
Bente Madsen blev foreslået og valgt.
Bente Madsen takkede for valget, og konstaterede efterfølgende, at mødet var lovligt varslet i henhold til
gældende vedtægter og således beslutningsdygtig.
Punkt 2 : Bestyrelsens beretning.
Bestyrelsens beretning, som blev godkendt, er vedhæftet som bilag 1.
Vedrørende medlemstallet, et dette lidt vigende, hvorfor formanden appellerede til, at medlemmerne prøver
at finde nye medlemmer til AABC.
Bestyrelsen blev opfordret til, at sende en henvendelse til Aabenraa Kommune med beskrivelse at den
mangel på vedligehold og renlighed i området vi oplever efter Diskotekets åbning. I den forbindelse nævnte
formanden, at vi har et godt forhold til Diskotekslejeren og at der tages hensyn til os rent støjmæssigt.
Punkt 3.: Aflæggelse af årsregnskab.
Det reviderede regnskab – der ikke havde givet anledning til bemærkninger fra revisor – har været fremlagt i
klublokalet. Vedhæftet som bilag 2.
Årets resultat: + 87.605 kr. Aktiver er på 1.992.587 kr. og Egenkapitalen på 1.210.649 kr.
Klubben har en gæld på 747.500 kr. og skyldige omkostninger pr. 33.338 kr.
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger fra salen.
Kassereren nævnte, at nedennævnte beviser er udtrukket og vil blive udbetalt d. 15. september 2017.
Bevis nr.: 2,19,22,25,31,37,40,44,47,51,61,63,64,73,91,99,111,120,125,136,138,144,148,150,153,163,169,
170,198,200,204,249,259,268,273,289,294,297,299 og 300.
Punkt 4: Indkomne forslag
Der er ikke indkommet forslag fra hverken medlemmer eller bestyrelse.

Punkt 5: Valg af bestyrelse
Alle i bestyrelsen genopstiller og blev valgt med akklamation.
Bestyrelsen har nu følgende sammensætning: Jørn Jeppesen ( formand ), Jes. S. Brabrand, Rethe Dahlstrup,
Inger Eybye, Birgit Brøns, Svend E. Rasmussen, Axel A. Petersen, Niels Chr. Dahl og Karl Peder Larsen
Punkt 6: Valg af revisor og revisorsuppleant.
Kirsten Gubi blev genvalgt som revisor og Leif Østergaard Nielsen genvalgtes som revisorsuppleant.

Punkt 7: Eventuelt
Det blev nævnt, at Bridge+ More var bleven brugt til visse turneringer i Svendborg og det var helt uden
problemer.
Svend E. Rasmussen fik overrakt en lille gave efter 25 år i bestyrelsen – og Svend fortsætter.
Formanden takkede dirigenten for vel udført arbejde og Lisbeth Petersen takkede formanden for en god og
fyldig beretning samt en fin afvikling af generalforsamlingen.
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