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       MØDEREFERAT 
    

 Referent: Eddy Petersen 
 

 
 
 

Generalforsamling (21 deltagere incl. bestyrelse) 
1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Regnskab 
4. Indkomne forslag 
5. Valg  
6. Eventuelt 
 
Ad 1 – Torben bød velkommen til generalforsamlingen. Bad herefter 
om forslag til en dirigent. Bestyrelsen foreslog Carsten, som blev 
valgt. Takkede for valget og konstaterede, at indkaldelsen til 
generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Gav herefter ordet til 
formanden til aflæggelse af beretningen. 
 
Ad 2 – Vi starter med det, der fylder mest for tiden, nemlig 
adgang til vores klublokale og toilet forhold, eller mangel på samme. 
TDC ejer ikke længere bygningen. Vores lokale er desværre ikke 
registreret nogen steder, dvs. at ingen ved, at vi har klublokale her. 
Der er ingen, der kan huske, hvem vi fik lokalerne af i sin tid. Der 
er kun adgang for ansatte medarbejdere med ID-kort, og der 
udarbejdes ikke ID-kort til personer, der ikke er ansat i TDC 
Group. 
Har taget fat i Jane ved TDC S&F, som nu er ved at undersøge 
muligheder. 
 
Der bliver ingen Julebingo i år grundet manglende tid.  
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Vi er nu nede på 76 medlemmer, men regner med at det har fundet 
et leje, hvor vi forventer, at komme til at ligge på fremover. 
 
På det sportslige plan kører det OK. Vi har aktive medlemmer i: 
Bowling – 16 deltagere – vores største afdeling. 
Badminton – 1 bane i Nørresundby Idrætscenter – 4 spillere. 
Fodbold – er  desværre lukket. 
PC-klubben – har 8 aktive, der hygger sig hver tirsdag aften. 
Motion – få motionister – mest løb. Dog ingen aktivitet i år, da der 
ikke var nogen tilmelding til bl.a. DHL-løbet. 
 
Arrangementer - Vi har i årets løb haft følgende: 
Andespil den 5. december i Agri Nord Idrætscenter, Skalborg. God 
tilslutning. 
Vinsmagning m.m. den 20. marts. Stort fremmøde. Rigtig godt 
arrangement. 
Gøteborg-stævne den 4.-5. maj. Stor tilfredshed med stævnet. 
Beerwalk den 20. juni. Blev afsluttet med en god omgang stegt 
flæsk og persillesovs på Søgårds Bryghus. Også her stort 
fremmøde. 
Landsstævne 2018 i Fredericia 15. og 16. september. Ingen 
deltagelse. 
Svømmebilletter: Der sælges stadig en del til Haraldslund og 
Gigantium. 
 
Forventninger til næste år: 
At vi holder vores medlemstal på samme antal, gerne flere. 
Badminton og bowling kører videre med samme antal. 
Et par arrangementer, øl-rom smagning, vinsmagning, beerwalk. 
Evt. rundvisning et sted i Nordjylland. 
Julebingo. 
  
Kommentarer til beretningen: 
John Trytek – det er rigtig ærgerligt, at vi ingen julebingo får. 
Hvorfor? Torben: Jeg har ikke tid, og der er ingen andre i 
bestyrelsen, der vil tage over. 
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Ole Jensen – hvor mange er der i bestyrelsen? - Eddy: 3 + 2 
afdelingsformænd. 
Allan Pedersen – lokaler, har vi andre muligheder? Kan vi forblive? 
Torben: Vi vil undersøge. 
 
Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt. 
 
 
Ad 3 – Det reviderede regnskab lå fremme til fri afbenyttelse. 
Kassereren: Jeg har ingen kommentarer til regnskabet. 
 
Allan Pedersen – hvis dette underskud fortsætter, så har vi ingen 
penge om 2-3 år. 
Der er en udgift under kontingent. Hvad er det? – Kontingent til 
Aalborg Firmasport. 
Kassereren – vi har endnu ikke fået udsendt opkrævning af 
kontingent for 1. halvår 2018. Hvis denne indtægt havde været 
med, havde vi haft et underskud på omkring 40.000. 
 
Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt. 

 
 
           Ad 4 – Ingen indkomne forslag. 
 
 
           Ad 5 – På valg er formand Torben Olsen, revisor John Nielsen og 
revisorsuppleant Lis Kragh Jensen. Alle modtager genvalg og blev genvalgt. 
 
 
           Ad 6 – Vi havde en god og længere debat om foreningens virke. Herunder  

- bestyrelsens manglende engagement. 
- arrangementer: Carsten har et spændende emne, som han vil arbejde videre 

med. Lis Kragh har set nogle HK-arr., som hun vil undersøge nærmere. 
- klublokalet – hvad gør vi hvis det tages fra os? Har vi alternativer? 
- klubbens formue – hvad med den hvis vi lukker? 
- medlemstallet – det kan desværre kun gå nedad 

 
Allan Pedersen med en afsluttende bemærkning: Vi tager et år af gangen! 
 
Formanden og dirigenten takkede for god ro og orden. 
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Aftenen sluttede med en gang smørrebrød, øl/vand og kaffe. 
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