
Referat fra generalforsamling i Aalborg Håndbold Support
Aalborg den 30. august 2012

1: Valg af ordstyrer

Bestyrelsen foreslog Zita Randers Jensen, som blev valgt uden indvendinger.

2: Valg af referent

Bestyrelsen foreslog Nicolai K. Andersen, som blev valgt uden indvendinger.

3: Formandens beretning 

• Fantastisk sæson - medlemsfremgang på 65% - på trods af svingende resultater i sæsonen. 
Vi har nu medlemmer fra hele Danmark samt Norge.

• Budget bliver lavet noget på slum, pga. diverse uforudsigelige faktorer.

• Ellers blev de vigtigste punkter fra formandens beretning gennemgået...

• Der kom kommentarer omkring musik i hallerne under angreb. Bestyrelsen deler 
forsamlingens utilfredshed hermed. En utilfredshed der er delt med kontoret og de 
ansvarlige i Gigantium.

• Ellers ingen bemærkninger udover stor ros til bestyrelsen/formanden og dennes 
arbejde!

• Beretningen blev godkendt af alle tilstedeværende

4: Godkendelse af regnskab, samt budget

• Regnskabet blev fremlagt af bestyrelsesformand Tina Østergaard.

• Sidste års budget blev overskredet på langt de !este fronter - skyldes mest af alt, at 
budgettering er ganske uforudsigelig som tidligere nævnt.

• Salg på busture er steget voldsomt i løbet af 2011-2012 sæsonen.

• Renteudgifter er elimeneret, da PBS er lukket ned til fordel for mailopkrævning med 
bankoverførsel eller kontant betaling for medlemskab.

• Medlem opfordrede !ere folk til at tage med på busturene arrangeret af fanklubben.

• Regnskabet godkendt af alle tilstedeværende.



• Budget fremlagt ved Tina Østergaard.

• Fanklubben budgetterer med et underskud på 5.000 kr. Hvorfor? Vi er en forening, og 
sidste år stod vi med et overskud på 15.000,-, hvilket er ganske unødvendigt.

• I år investeres mange penge i nyt busturskoncept, der forhåbentligt øger antallet af 
deltagere og dermed indtægterne på busturene. 

• Stor opfordring til at folk skal tage med i busserne og ikke blot køre selv.

• Ingen bemærkninger til budgettet - godkendt med alle stemmer.

5: Valg af næstformand; bestyrelsen indstiller Michael Christensen til genvalg.

• Michael genvalgt med alle stemmer.

6: Valg af menige medlemmer; på valg er Jesper Nielsen, som bestyrelsen indstiller genvalg.

• Jesper genvalgt med alle stemmer.

7: Valg af revisor

• Bestyrelsen genindstiller Trine Abel Larsen - der genvælges med alle stemmer.

8: Indkomne forslag.

• Der er ingen indkomne forslag.

9: Eventuelt.

• Der blev vendt brugen af horn - særligt på udebane. De skal bruges, men med måde! Brug 
dem, når der er brug for dem! Laver dommeren en fejl, eller en modstander laver en 
svinestreg, så bør de bruges.

• Der bliver lagt op til at tromme “Aalborg”-sange under kampene. Dette gøres, men det 
bliver virkeligt svært at få det til at vandre hele vejen til Blok C.

• Der bliver foreslået at stille folk ind blandt tribunerne for at øge stemningen i HELE 
Gigantium. Dette kræver dog frivillige og et større arbejde.

• Der foreslåes, at fanklubben skriver en mail til alle medlemmer om, hvornår der klappes 
“Aalborg” og laves andre sange. Dette gøres i nærmeste fremtid, hvor det også formidles på 
hjemmeside, Facebook samt Twitter.



• Der foreslåes, at trommerne går ind i midten af banen og trommer for inden kampen i 
samarbejde med Per Rishøj. Dette modtages med stor begejstring af såvel bestyrelse som 
forsamlingen. Det vendes med Rune Spliid på kommende møde med klubben.

• Der foreslåes, at man kører “den mexicanske bølge” i hallen, når det går godt. Igen tages 
dette forslag med på mødet med klubben.

• Hvad skal man gøre, når dommerne dømmer dårligt? Bestyrelsen foreslår at nedsætte et 
stemningsudvalg med inddragelse af menige medlemmer fra hele Gigantium. Folk 
opfordres til at komme til bestyrelsen efter generalforsamlingen.

• Der foreslåes, at bestyrelsen udvælger folk til at hjælpe på busture ud fra deltagerlisten, så 
bestyrelsen ikke altid står med alt arbejdet i bussen, i hallen og når bussen kommer til 
Gigantium. Bestyrelsen oplever ingen problemer, da folk altid er behjælpelige på 
busturene. Såfremt der opstår problemer vil forslaget blive taget til eftertragtning.

• Tina Østergaard får ordet og takker for god ro og orden. Bestyrelsen er utroligt glade for 
fremmødet.

• Mødet hæves!


