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Referat - Ordinær Generalforsamling 
Aalborg Håndbold Support 

Generalforsamlingen blev afholdt på Sportshøjskolen i Aalborg, d. 1. september 2016 kl. 20.00. 

1. Valg af ordstyrer 
Bestyrelsen foreslog Aage Grøndahl Andersen, der blev valgt uden indvendinger. Det oplyses, 
at generalforsamlingen er indkaldt korrekt i henhold til vedtægterne. 

2. Valg af referent  
Bestyrelsen foreslog Nicolai Kjærsgaard Andersen, der blev valgt uden indvendninger. 

3. Formandens beretning 
Til trods for sportslig skuffelse, der er en uvant situation, oplevede Aalborg Håndbold Support 
kun fremgang i sæsonen 2015-2016. Der var stigende tilslutning til busture, hvor vi efterhånden 
kan mærke, at der er en stor respekt for os og vores medlemmer blandt klubberne i Danmark.  

Der blev knyttet en kommentar til forbuddet mod at nyde medbragt mad og drikke i bussen, da 
der desværre er oplevet problemer med dette. Det oplyses, at der indføres nye tiltag mod dette 
i den kommende sæson, ligesom medlemmerne gøres opmærksom på, at alt overskud fra 
busturene går direkte til billigere busture. 

Derudover gennemgås de vigtigste punkter fra formandens beretning, der var udsendt på 
forhånd. 

På vegne af bestyrelsen takker bestyrelsesformand Tina Østergaard medlemmerne for deres 
store opbakning og støtte til fanklubbens arbejde.  

Flere medlemmer giver rosende kommentarer omkring turen til Magdeburg, der af både 
medlemmer og bestyrelse fremhæves som en af sæsonens højdepunkter.  

4. Godkendelse af regnskab samt budget 
Regnskab blev fremlagt af bestyrelsesformand Tina Østergaard. 

Fanklubben overholdt ikke budgettet, hvilket ikke er noget nyt, da det som ofte nævnt er en 
meget vanskelige opgave at lægge budget for en fanklub. I sæsonen 2015-2016 var der 
underskud på busture, hvilket var kalkuleret, da det er her foreningen ønsker at investere. 
Tilgengæld var der overskud på TIFO-kontoen; et overskud, der er brugt til den nye sæson, hvor 
der præsenteres nyt sæsonbanner samt er investeret i nye opbevaringskasser til Gigantium. Til 
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sidst bemærkes det, at indtjeninger og udgifter relateret til merchandise er meget skiftende alt 
efter indkøb. 

Der spørges ind til note 4, der dækker over deltagerbetaling til Jutlander Bank Spinning Grand 
Prix. Herefter godkendes regnskabet uden yderligere bemærkninger. 

Budgettet fremlægges ligeledes af bestyrelsesformand Tina Østergaard, der bemærker, at det 
som altid er en vanskelig opgave at budgettere for en sæson, da det afhænger af præstationer 
på banen, kampprogram og lignende faktorer. Der stræbes efter, at sæsonen går i nul. 

Der er ingen kommentarer til budgettet, der godkendes enstemmigt. 

5. Valg af næstformand 
Bestyrelsen indstiller Michael Køhler Østergaard til genvælg. 

Michael genvælges med alle stemmer. 

6. Valg af menige medlemmer 
Bestyrelsen indstiller Zita Randers Jensen og Yvonne Martine Kristensen til genvalg. 

Zita og Yvonne genvælges med alle stemmer. 

7. Valg af revisor 
Bestyrelsen indstiller Trine Abel Larsen til genvalg. 

Trine genvælges med alle stemmer. 

8. Indkomne forslag 
Der er ikke fremsendt nogle forslag. 

9. Evt. 
Et medlem kommentere på en situation fra Jutlander Bank Cup, hvor Allan Damgaard (BSV) blev 
buhet af over en længere periode af kampen. Pågældende medlem fandt ikke denne opførsel i 
orden og bakkes op af andre. Bestyrelsen er enig men gør opmærksom på, at opførsel af denne 
art ikke kan eller skal styres af os. 

Flere medlemmer siger bestyrelsen tak for det store arbejde, der udføres for Aalborg Håndbold 
Support. Et medlem påpeger, at det kan være en utaknemmelig opgave at sidde i bestyrelsen i 
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en frivillig forening, hvorfor det opfordres til at folk hjælper på de måder og områder, hvor de 
kan.  
Der fremsættes ønske om øget udvalg af drikkevarer på busturene. Bestyrelsen fremhæver, at 
der købes ind efter, hvad der sælges. Hertil følger en diskussion omkring potentielt salg af frugt 
på busturene. Det foreslås, at man kunne forhøre sig hos Frugt Karl angående potentielt 
sponsorat. Der fremføres en række udfordringer ved salg af frugt på busture, som tidligere er 
blevet diskuteret på bestyrelsesmøder: 

• Logistiske udfordringer iht. afhentning af frugt, bortskaffelse af evt. overskydende frugt 
samt renlighed i busserne. 

• Pladsproblemer i bussen, hvor det nuværende udvalg af salgsvarer allerede udgør en 
udfordring på fyldte busture. 

Et medlem foreslår om man kunne lave en indkøbsordning, hvor folk bestiller frugt på forhånd 
og medlemmer sørger for at købe det og medbringe det. Denne mulighed tages med på næste 
bestyrelsesmøde og overvejes i forhold til evt. test i den kommende sæson. Bliver der lavet et 
testforsøg, bliver dette meldt ud på forhånd. Et medlem fremhæver, at udvalget på busturene 
allerede er mere end tilfredsstillende og et større udvalg således vil være unødvendigt. Endeligt 
fremsætter et medlem et ønske om tydligere udmeldinger, når der er nye varer med på bustur. 
Dette ønske tages til efterretning. 

Til sidst informerer bestyrelsesformand Tina Østergaard om, at vi fra den kommende sæson vil 
sælge mad fra slagteren på busture frem for sandwiches fra Nadias. Derudover opfordres alle 
medlemmer til at hente og benytte Swipp frem for MobilePay, da MobilePay medfører såvel 
gebyrer som stort logistisk arbejde i forhold til regnskab. 

Mødet hæves


