
PROTOKOL FRA GENERALFORSAMLINGEN  
Afholdt d. 22. februar 2012. 

  

1. Valg af dirigent 

Christian bød velkommen til de fremmødte og foreslog Ole Jensen som dirigent. Der var ikke andre forslag, og Ole blev 

valgt. Ole startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt samt at al information var udsendt rettidigt. 

  

2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 

Christian fremhævede nogle af årets begivenheder, fx turen til Hanstholm, som havde været sjov og oplevelsesrig. Vi hørte 

om Helges flyver der måtte eftersøges af politiet og om årets arrangementer. Et af de mere usædvanlige var klubbens 

opvisning på Tangkrogen ifm. Vestas indslag I Culture by the Sea. 

Beretningen blev godkendt. 

  

3. Godkendelse af regnskab. 

Allan gennemgik det reviderede regnskab. Regnskabet viser en forbedret økonomi efter at kontingentsatsen blev hævet 

sidste år. På grund af store udgifter til tyverisikring, blev overskuddet ikke stort nok til at dække de planlagte hensættelser, 

men det er stadig et pænt resultat. Regnskabet blev godkendt. 

  

4. Fremlæggelse af budget. 

Allan fremlage budgetforslaget. 

Budgettet er forsigtigt men viser et forventet overskud i 2012 på 25.000Kr, hvilket netop er det beløb der skal hensættes 

til plæneklipper og flyttekasse. Budgettet blev godkendt. 

  

5. Indkomne forslag. 

Der var ikke indsendt forslag til behandling. 

  

6. Fastsættelse af medlemskontingent. 

Der var ikke forslag om ændring. 

  

7. Valg af formand 

Christian ønskede ikke at genopstille. 

Ove Foldbjerg fulgte opfordringen fra flere sider om at opstille. 

Ove blev valgt som ny formand med applaus. 

  

8. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 

Bo Rejmers og Ronni Jørgensen ønskede ikke genvalg. Thomas Rune og Helge Laursen blev foreslået som kandidater, 

og modtog begge kandidaturet. Thomas og Helge blev valgt til bestyrelsen med applaus. 

  

9. Valg af suppleanter. 



Lars Klitte ønskede ikke at genopstille som suppleant og Thomas var netop valgt til bestyrelsen. Derfor skulle der findes 2 

nye suppleanter. Henryk Zylber og Frank Herbsleb opstillede og blev begge valgt med applaus. 

  

10. Valg af revisor 

Leif Nielsen modtog genvalg med applaus. Leif gjorde opmærksom på at det bliver hans sidste periode som revisor for 

AMC. 

  

11. Valg af revisorsuppleant. 

Per Holm blev valgt med applaus. 

  

12. Eventuelt. 

Der blev spurgt hvorvidt bestyrelsen havde forholdt sig til lokalplanen for området. Hertil blev svaret, at man er opmærksom 

på at det kan medføre at klubben skal flytte – derfor opsparing i flyttekassen, men vi kan ikke få oplyst konkrete planer fra 

kommunen. 

  

Nogle savner nøgle til klubhuset. Hvordan kan det gøres bedre. Svaret herpå er at vi har en udmærket ordning, hvor ethvert 

medlem kan erhverve sig en nøgle ved at kontakte Henrik Jørgensen pr. mail eller telefon. 

  

Der blev foreslået at opsætte en nøgleboks på klubhuset med elektronisk kodelås som alternativ til at hvert medlems skal 

have nøgle. Fra salen blev der kommenteret med at en nøgleboks vil have stor sandsynlighed for at blive vandaliseret af 

uvedkommende. 

  

Allan indskærpede, at man som medlem har pligt til at deltage i vedligeholdelse af klubfaciliteterne, så pladsformanden 

ikke skal påtage sig hele arbejdsbyrden. 

  

Ole takkede herefter for god ro og orden. Tak til Ole for dirigeringen. 

  

 


