Referat af generalforsamling 20. april 2022
AIA-TRANBJERG - Hovedbestyrelsen
Valg af dirigent

Jens Jørgen Kaa blev valgt, og han konstaterede, at
generalforsamlingen var lovligt indkaldt via
opslag på hjemmesiden den 16. marts 2022 og
efterfølgende er forslag til også lagt ind på
hjemmesiden.

Beretning

Beretning fra hovedbestyrelsen ved Benny
Larsen:
 Vedrørende medlemstal har vi i 2021 haft en
medlemsfremgang på 151 medlemmer til i alt
2373. Eventuelle spørgsmål vedr.
medlemstallene bedes rettet til de enkelte
afdelinger.
 Et godt fundament for fremtiden i vores
idrætsforening er samarbejdet mellem de
enkelte afdelinger til gavn for alle.
Udfordringen for nogle afdelinger er at få
tilstrækkeligt med personer til frivilligt
arbejde for ikke at sige være medlem af en
afdelingsbestyrelse. Mange vil gerne hjælpe til
gavn for deres barn eller hold, men når det
drejer sig om bestyrelsesarbejde er det noget
andet.
 Her kan vi så passende se på den udfordring vi
har i hovedafdelingen. Siden
generalforsamlingen i 2018 er det ikke
lykkedes at finde en ny hovedformand. Jeg har
siden med opbakning fra de andre medlemmer
i hovedbestyrelsen forsøgt at varetage
formandsposten. Man kan spørge, om vi har
gjort nok for at finde en ny hovedformand.
Svaret en naturligvis nej, men vi forsøger
stadig.
 I 2018 blev idrætsforeningen inviteret med i
projekt Tranbjerg Tidendes frivilligpris. Jeg vil
næsten sige naturligvis, for er der noget, vi har
brug for, er det frivillig arbejdskraft. Jeg kan









oplyse, at projektet blev gentaget i 2021.
I 2021 har der været afholdt ERFA møder med
repræsentanter for andre hovedbestyrelser i
Sydbyens idrætsforeninger. Møderne
arrangeres i samarbejde med DGI-Østjylland.
Et nyt projekt i Tranbjerg er ”Sammen om
Tranbjerg”, hvor forskellige foreninger i
Tranbjerg mødes 3-4 gange om året for at tale
om muligt samarbejde om forskellige
projekter.
Vi har i hovedbestyrelsen haft en målsætning
om at forbedre informationsniveauet over dels
aktiviteter på Grønløkke Idrætscenter, dels ved
en ”ajourføring” af hovedafdelingens
hjemmeside. Det ser nu ud til, at vi får fulgt op
på denne målsætning, således at vi i 2022 kan
præsentere nyt om begge målsætninger.
Tak til alle for et godt samarbejde i 2021.

Beretningen blev godkendt.
Regnskab og
budget

 Overskud på 23.025 kr.
 Diverse på 3.343 kr. er sponsorater fra
fyrværkeri og Aura
 Ingen udgifter til Idrætssamvirket i 2021 pga.
corona, men det kommer igen her i 2022
 Indestående på 165.000 kr., hvoraf de 66.000
kr. er hensat til jubilæum i 2024
 Kontingent skal fortsat være 20 kr. pr. medlem,
hvoraf de 5 kr. går til jubilæum
Regnskab og budget blev godkendt

Forslag

Ændring af vedtægter blev gennemgået.
9 stemte for vedtægterne og 0 stemte i mod.
Der indkaldes snarest til ekstraordinær
generalforsamling.

Valg

 Benny Larsen er genvalgt for en 2-årig periode
til hovedbestyrelsen
o Men Benny stopper i 2024

 Lars Jakobsen er genvalgt som revisor for en 2årig periode
 Jens Mølgaard er genvalgt som
revisorsuppleant for en 1-årig periode
Eventuelt

Nyt nøglesystem giver en række udfordringer,
men Morten Mølgaard tager dialog med Sport og
Fritid, da skolen ikke ønsker at lave ændringer.
Benny Larsen tager initiativ til samarbejdsmøder
med skolen

20. april 2022
Birgit Larsen

