
Referat fra generalforsamling i AABC 24. september 2022. 

Deltagere : 67 klubmedlemmer herunder hele bestyrelsen. 

Formanden bød velkommen og gik over til 1. punkt på dagsordenen, som var valg af dirigent. 

Punkt 1. : Valg af dirigent 

K.P.Larsen blev foreslået og valgt. 
K.P.Larsen takkede for valget, og konstaterede efterfølgende, at mødet var lovligt varslet i henhold til 
gældende vedtægter og således beslutningsdygtig. 
 

Punkt 2 : Bestyrelsens beretning. 

Formanden indledte sin beretning ved at bede forsamlingen rejse sig for at mindes Edel Rasmussen og Unni 
Jacobsen, som vi har mistet i seneste forenings år. 

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. Et vigende medlemstal ses overalt i landet og er visse steder på 15 % 

Punkt 3.: Aflæggelse af årsregnskab.  

Det reviderede regnskab – der ikke havde givet anledning til bemærkninger fra revisor – har været fremlagt i 
klublokalet. Vedhæftet som en del af bilag 1. 
 
Årets resultat: - 51.599 kr. var kassereren ikke stolt af, men der er en ganske logisk forklaring. 
Dels har nogle turneringer måttet aflyses p.g.a. Corona og dels har vi investeret i ny belysning i alle lokaler 
– denne investering kommer os til gode i de kommende år, da der er installeret LED-lys hvilket alt andet lige 
vil kunne ses på el- regningen, dels har vi fået udskiftet den store rude ( som var punkteret ) med nyt logo og 
ikke mindst har vi købt 2 nye PC’er og en projektor 
Meget af arbejdet er foretaget af medlemmerne og for dette skal de have stor TAK. 
Aktiver er på 1.901762 kr. og Egenkapitalen på 1.582.521 kr. 
Klubben har ( ved udgangen af foreningsåret 22/23) en gæld på 300.000 kr. og skyldige omkostninger på. 
17.015 kr. 
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger fra salen. 
 
Kassereren nævnte, at nedennævnte beviser er udtrukket og vil blive udbetalt d. 16. september 2022. 
Bevis nr.: 38, 54, 92, 134, 151, 171, 173, 233, 255, 284. 
Restgælden er nu på 275.000 kr. og antal lånebeviser tilbage er 110 stk. 
.  
Punkt 4: Indkomne forslag 

Der er ikke indkommet forslag fra hverken medlemmer eller bestyrelse. 

Punkt 5: Valg af bestyrelse  

Alle i bestyrelsen var på valg og genopstillede og blev valgt med akklamation. 

Bestyrelsen har nu følgende sammensætning: Jørn Jeppesen ( formand ), Jes. S. Brabrand, Rethe Dahlstrup, 
Inger Eybye, Birgit Brøns, Bente Ewald, Anders Sørensen, Ann Posselt og Lars Andersen  
 
Punkt 6: Valg af revisor og revisorsuppleant. 

Kirsten Gubi blev genvalgt som revisor og Leif Østergaard Nielsen genvalgtes som revisorsuppleant. 



 

Punkt 7: Eventuelt 

Der blev fra salen stillet spørgsmål ved det hensigtsmæssige i, at hele bestyrelsen er på valg på engang 
Formandens forklaring var, at sådan havde det været siden klubbens start, men at bestyrelsen kan se på det. 

Formanden takkede dirigenten for vel udført arbejde og Svend Rasmussen takkede formanden for en god og 
fyldig beretning samt en fin afvikling af generalforsamlingen. 
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