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Referat af ordinær Generalforsamling
13. februar 2019 kl. 19.00
i Idrætshallens cafeteria

DAGSORDEN ifølge vedtægter:
a) Valg af dirigent
- Rune Møller vælges til dirigent

b) Formandens beretning
Indledning:
Traditionen tro skal jeg forsøge at berette om det forgangne år. Der er selvsagt sket en
del, så det er ikke sikkert, at jeg får det det hele med. Jeg håber, at vi efter beretningen og
de formelle ting kan få en masse tilbagemeldinger fra jer medlemmer om ting vi kunne
gøre bedre eller anderledes. Det kan godt være svært nogen gange at få et indblik i, hvad
der rør sig blandt alle medlemme, forældre m.v.. Synes det er vigtigere, end at jeg bruger
halvanden time på at berette meget detaljeret om eksempelvis alle de sportslige resultater.
Generelt synes, at jeg også, at der er utrolig meget positivt at berette om, og jeg synes, at
vi ligesom sidste år er inde i en positiv udvikling på mange fronter. Det skal ikke være
nogen hemmelighed at jeg nogle gange har følt mig slidt af de mange opgaver, men jeg
må stadig sige at vi pt. har gang i så mange spændende projekter at jeg tror på en god
fremtid for Aalborg Håndboldklub, som samtidig giver mig fornyet energi. 2018 har på
mange måder været et godt år i AHK. Økonomisk går det stadig i den rigtige retning. Vi er
forhåbentlig på vej mod at kunne konsolidere os godt økonomisk, samtidig med at vi laver
en del investeringer, så hverdagen bliver nemmere for alle klubbens medlemmer både til
gavn i UU, SU og CAFU. Eksempler (bolde og inventar til CAFU). Ikke mindst WM tur
både for UU og SU. Det går godt men vi skal stadig huske at støtte alle vores gode
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sponsorer. Sparekassen er Vendsyssel er nu vores ubetingede største sponsor. Det skal
vi huske at sætte pris på. Overvej dem ved bankskifte.
Året der gik:
Vi har igen afholdt kunst, øl og vinfestival igen med et fint besøgstal. Stor tak i den
forbindelse til Mogens Møller og Jan Knudsen. Som noget nyt i år afholdte vi også en stor
oktoberfest. Trods lidt børnesygdomme var festen en stor succes og den vildeste fest jeg
til dato har set. Vi prøver igen i år, hvis vi kan finde en god løsning med
samarbejdspartner. (stor tak til alle de frivillige og ikke mindst Joakim og Henrik studs)
Vinfestival var også en stor succes. Dog ikke helt udsolgt. Det skal vi i år. Ølmesse har vi
lige afholdt i sidste weekend med rigtig mange udstillere og god stemning og ikke mindst
med udsolgt. Fantastisk stemning. Nu handler det om at videreudvikle konceptet og gøre
det endnu mere attraktivt for udstillere og gæsterne. Input gives gerne til de 3 unge mænd
(Kæmpe tak til Joakim, Martin og Kristian Koch for et stort arbejde) Nibefestival var også
en stor økonomisk succes både for festivalen og os. Vi havde igen i år åbent i boden
tirsdag. Det var en rigtig stor succes. Vi starter rekrutteringen nu. Et håb for mig er at vi
kan gøre det til et klubarrangement for vores SU spillere og selvfølgelig også med hjælp
fra forældre. Stort tak til Anna Ring og Martin for deres arbejde med festivalen. Der skal
ifb. med vores 3 store arrangementer lyde en kæmpe tak til Morten og Connie for deres
store arbejde med amerikansk lotteri. Det er super flot opstillet og en virkelig stor del af det
flotte overskud ved alle 3 arrangementer.
Desuden blev 2018/19 året hvor vi kørte videre med årsplanen for at få flere involveret i
opgaverne i klubben. Jeg fornemmer helt klart, at den for alvor er blevet en integreret del i
klubben, hvor de fleste i god tid kender til sæsonens opgaver. Det er selvfølgelig altid
plads til forbedringer, men er overordnet set meget tilfreds med opbakningen.
Vi har desuden i 2018 kørt videre med fællesspisningerne. Sidste år var det lidt status quo.
Det er heldigvis også vendt i år. Der var næsten 100 med til fællesspisningen før jul. Tema
under mad er en stor succes og mange flere UU spillere løb rundt i hallen hele aftenen.
Det var fantastisk at se. Vi kører igen fredag d. 22 marts, så der skal vi have endnu flere
med. Stor tak til Søren for at lave mad til disse arrangementer.
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2018/19 var også året, hvor AHK fortsatte med at være synlige på de sociale medier. Man
må virkelig sige, at vi har fået vist den gule fane og vi er nået ud til rigtig mange
mennesker. Tænker dog godt vi kan være endnu skarpere her, men det kræver også en
indsats fra de enkelte hold, hvis de vil synliggøres mere. Stor tak til Medieudvalget for et
stort arbejde. Jeg tænker der ligger et endnu større potentiale her. Dog kræver dog nok
ekspertise fra den unge generation.
Motionsrummet bliver også stadig flittigt brugt. Nu også endnu af en del forældre, der
bruger rummet. Det er super. Rummet bliver brugt rigtig meget nogle gange er der faktisk
flere i rummet end på træningsbanen. Vi skal dog alle hjælpe med at holde orden, men
vigtigt at nøglepersonerne i motionsudvalget, samt klubbens øvrige medlemmer hjælper
med at holde orden i rummet med at få aflåst. Vigtigt at FU får besked, hvis der er fejl og
mangler dernede.
I 2018 kørte vi videre med det online betalingsløsning med kontingent. SMS tjeneste her til
sidste betaling har haft god effekt. Kæmpe stor tak til medlemsansvarlig Jørgen Østeraa,
som sørger for at det kører på skinner.
2019 er startet fint og vi har som sagt allerede afholdt ølmesse, og kan se frem til endnu
flere arrangementer med bl.a. Kunstudstillingen. Vi skal se om vi ikke kan gøre
besøgstallet endnu højere. Til sammenligninger har de 9000 gæster i Nørhalne) Vinfestival
og Nibefestival er store arrangementer, som er vitale for vores økonomi og helt afhængige
af de mange frivillige. Vi har også i år nyt fået en stor tjans ved Svanecup, som hjælpere
på Filstedvejen skole. Det var første gang sidste år og vi har fået tjansen igen i år.
Overskuddet hjælper helt enormt i vores spirende UU-afdeling.
Halsituationen:
Der er sket en del med hallen i det forgangne år. Vi har fået en næsten helt nyt køkken og
kontor. Det er meget flot. God opbakning fra kommunen og stor ros til forældre med Søren
og Cecilia Melander i spidsen. Vi skal blive langt bedre til at hjælpe hinanden med at
rydde op. Det er altafgørende vi alle tager ansvar for oprydningen.
Rengøring i hallen har i mange år været et tema. Det er helt klart blevet meget bedre og
kommunen har gjort meget for at hallen er meget pænere at færdes i. Vi skal dog også
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selv stramme op med rengøringen i hallen og i omklædningen. Sidst skal vi hjælpe med at
holde øje selv og bede folk pænt forlade hallen, hvis de ikke har noget at gøre her.
Angående træningstider har stort set alle hold gode træningstider. Men vi er selvfølgelig
udfordret af at vi få flere og flere hold. (Det kan være vi skal til at tænke på at få mere
træningstid i andre haller tæt på)
Ungdomsafdeling:
Vi har pt. 14 ungdomshold som er rekord. Desuden er der rigtig mange spillere på U6 og
U8. Det er meget positivt og holdene klarer sig ganske fint - også i de bedre rækker. Vi
har flere A række hold nu. Faktisk 4 styk. Vi har desuden været nødt til at lukke ned for
medlemmer på U8, 10 og 12 piger. Et positivt problem som vi selvfølgelig skal se på.
Vi har desværre ikke hold i alle rækker, men det bliver der arbejdet benhårdt på kommer i
fremtiden. Formanden har i mange år haft en drøm om, at vi meget snart ser nogle af
vores ungdomsspillere træde frem i seniorafdelingen både på og uden for banen.
Der er dog positive vinde i de helt små årgange. Vi har mikro/makro bold for de helt små
og vi har ca. 20 små poder der løber rundt om lørdagen med deres forældre.
U6 og U8 er en meget positiv historie, hvor der pt. er ca. 60 børn fordelt på de to hold. Der
er 22 spillere på U6 og over 38 på U8. Der er virkelig gang i hallen om tirsdagen, når de
træner. Trænerne gør et fremragende stykke arbejde.
Vi forsøger at gøre det attraktivt for alle årgange, at jeg er overbevist om, at vi er på rette
vej, men der er stadig et langt sejt træk til at få ungdomsafdelingen op og køre optimalt
igen. Det kræver endnu flere dygtige ungdomstrænere.
Vi har heldigvis fået flere seniorspillere med som ungdomstrænere, hvilket er super vigtigt.
Gode trænere er altafgørende for at vi kan få afdelingen op og køre. Børnene skal nok
komme, hvis vi har dygtige trænere. Så endnu engang en opfordring til de mange
seniorspillere med en tidligere trænerbaggrund og tager en tørn.
Vi har sendt rigtig mange trænere på kurser i år og vil også gøre det i fremtiden. Desuden
mange ”ung trænere”, hvilket er meget positivt.
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Fantastisk vigtigt, at ungdomsafdelingen er ”oppe at stå”. Det skal bidrage til fødekæden til
seniorholdene, men endnu mere vigtigt at klubbens egne medlemmer bidrager til det
frivillige arbejde i som trænere og frivillige ledere.
Vi har i år haft et fint og velfungerende UU udvalg med forældre inddragelse, hvilket har
bevirket at vi har løftet ungdomsafdelingen. UU har lavet mange gode ting i år b.la.
hyttetur, Stor juleafslutning sammen med SU og ikke mindst VM turen. Desuden sender vi
10 hold til Holstebrocup her i påsken. Det er et rekordstort antal. UU og trænere er meget
stolte af den store tilslutning
Sidst men ikke mindst har UU med meget stor hjælp fra Mia Nielsen arrangeret
håndboldskole i sommerferien med stor succes. Vi får i uge 32 endnu en håndboldskole denne gange i DHF regi. Kæmpe ros til UU og specielt Mia for indsatsen. Vi kører også
håndboldskole i år i uge 32. Der er allerede næsten udsolgt. Snart 50 tilmeldte.
Et stort tak til ungdomsudvalget og UU-trænere for et rigtigt godt stykke arbejde.
Seniorafdeling:
Herreafdelingen kæmper stadig med færre spillere end dameafdelingen. Dog i fremgang
men kun 4 herrehold. Vi har rigtig mange damespillere. Resultatmæssigt fornuftigt for
herreafdelingen. 1 og 2 hold klarer sig hæderligt. Vi har desuden stadig et gammelmands
herrehold nu, som klarer sig rimeligt. 1 hold damer ligger pt nr. 2 mens 3 div. er nr. 5.
Jyllandsserie damer er derimod meget godt kørende. De fører rækken suverænt og vandt
også rækken før jul. Har snart ikke tal på hvor mange gange de har vundet rækken.
Resten klarer sig fornuftigt.
Vi vil stadig ikke indføre kontrakter i AHK, men vi kan tilbyde en god klub der både satser
på bredden og eliten - som kan være spændende på andre område.
Også tak til seniorudvalget som har været en stor del af at årsplanen fungerer godt.
Desuden har de taget nogle nye fine initiativer med forsøg som storskærmsarrangement
osv. Dog ikke med den helt store succes. Her skal vi have kigget på om vi kan gøre noget
anderledes for at samle SU afdelingen.
Cafeterieudvalg:
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CAFU er heldigvis godt kørende og det virker til at det fungerer godt med driften af
cafeteriet. De har lavet en del udskiftninger af materiel, og har desuden arrangeret
fællesspisning og været en del af juleafslutningen. Stor tak til CAFU.
Nibefestival:
Nibefestival var sædvanen tro sidste år en rigtig god oplevelse hvor vi tjente rigtig gode
penge til klubkassen, samtidig med at mange af klubbens forældre og medlemmer fik
nogle gode oplevelser. Rekrutteringen starter nu og her. Martin tager heldigvis en ny tørn i
år. Jeg oplever faktisk at folk synes det er sjovt og hyggeligt at passe boden derude. Så
fedt hvis flere hold kunne bakke op omkring det og igen lave en dag ud af det.
Vinfestival:
Vinfestival kører faktisk for 9 gang i år. Vi kører igen i år lørdag d. 6 april og satser
benhårdt på udsolgt i år. Pt. Solgt ca. 150 billetter så vi har stadig brug for hjælp til at
sprede budskabet, sælge billetter og få flere personaleforeninger som mulige salgssteder.
Kunstudstilling:
Aalborg i farver kører for 8 gang i weekenden 2-3 marts. Spred også budskabet her og
kom endelig ned og kig, hvis man ikke har oplevet det før. Det er super hyggeligt også
selvom man ikke er så kunstinteresseret. Vi vil gerne have hjælp til at dele flyets ud.
Økonomi:
Likviditeten er i en positiv udvikling nu. Vi arbejder på at opnå en større egenkapital, så vi
ikke er så sårbare ved uforudsete udgifter og har råd til de ”sjove” ting for klubbens
medlemmer. Det er derfor meget vigtigt at vi alle sammen stadig er klar til at hjælpe ved
diverse arrangementer, som kan være med til at sikre driften. Vi skal stadig rykke endnu
tættere sammen i bussen for at bevare den fantastiske forening AHK. Det kommer
desværre ikke af sig selv. Det er dog meget positivt med de mange nye tiltag vi har i gang
så der er håb for en lys fremtid økonomisk, som gerne på sigt skulle komme alle klubbens
medlemmer til gode. Vi dog helt og aldeles afhængige af de indtægtsgivende
arrangementer vi holder ellers kan klubben simpelthen ikke løbe rundt. De vil i kunne se i
regnskabet. Derfor opfordring til at alle bidrager så meget som muligt til disse
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arrangementer. Vi kan kun blive ved med at investere og forbedre, hvis alle stadig hjælper
til. Nytænkning er også meget velkommen.
Tilslut har der været tradition for at vores tidligere formand Tommy Poulsen fortæller en
meget rørende historie om en ung fyr Barat.
I år handler historien ikke om en enkelt person, men derimod om den glæde jeg oplevede
ved børnene, da vi var nede og se VM. Alle børn var meget glade men den oplevelse der
står mest tydeligt for mig var at se U12 drengenes glæde efter kampen, hvor de dansede
med de tunesiske tilskuere, som der nærmest ”parkouragtit” løb hen mod bussen. Det
gjorde et kæmpe indtryk på mig og glæde i forhold til at gøre en forskel for de unge
mennesker. Det er sådanne små ting i hverdagen, der virkelig gør en formand stolt og
glad.
Lederprisen:
Det er en meget attraktiv pokal, og vedkommende kommer i et fint selskab. (Morten Lund,
Tommy Poulsen, Camilla Melander osv.)
Ledertitlen i år går til en person som i rigtig mange år har ydet en fantastisk indsats for
klubben. Personen har i mange år været en meget vigtig brik i den økonomiske indsats .
Men i sidste sæson kom han virkelig på banen som træner og via hans fantastiske
engagement både over for spillere og forældre fik vi virkelig gang i vores U10 drenge.
Jeg har kendt personen i rigtig mange år både på godt og ondt, men den forvandling der
er sket med ham er virkelig beundringsværdigt. Det er så flot. Kort sagt er han en kæmpe
arbejdskraft, ”rigtig frivillig leder”, som der er for få af og vi som klub ikke kan påskønne
nok.
En kæmpe hånd til Henrik Studsbjerg.
Kommentarer til formandens beretning:
Mogens Møller opfordrer til at flere som er kunstinteresserede, forældre, bedsteforældre,
markedsføringseksperter mm. melder sig til at hjælpe med arrangementet Aalborg i farver.
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Mogens Møller foreslår at vi eventuelt kan låne Sønderbro skolens hal. Nicki svarer hertil
at han er i gang med at undersøge flere muligheder og konstellationer.

c) Regnskab
- Nicki fremlægger regnskab i Jesper Odgaards fravær.
- Det går generelt rigtig godt, vi har et stort overskud pga. vores mange
arrangementer. Vi har i 2018 haft et overskud på kr. 51.000,-.
- Jesper Odgaard som er den tidligere kasserer har i samarbejde med Lærke, vores
nuværende kasserer, stået for bogholderiet. Det er ikke en optimal løsning. Derfor
har forretningsudvalget besluttet at vi beskikker en revisor så vi kan bogføre
kvartalvist.
- Mogens Møller kommenterer på regnskabet at Kunsten har givet cirka kr. 60.000,-.
Det skyldes at nogle af udstillerne for 2019 allerede har indbetalt. Derfor bør posten
lyde på cirka kr. 40.000,- Troels Møller spørger til posten "andre omkostninger" i forhold til den er tyvegange
så stor sammenlignet med sidste år. Nicki svarer herpå at det skyldes VM turen.
- Troels Møller spørger om Oktoberfesten ikke bør have en post for sig selv. Nicki
svarer hertil at det burde den, og det vil en kommende revisor kigge mere skarpt på.
- Kristian Koch spørger hvorfor kontingentet er faldet fra 2017 til 2018. Det kan Nicki
ikke give et logisk svar på. Det burde være steget idet vi har fået flere medlemmer i
klubben sammenlignet med 2017. Mia kommenterer herpå at det kan skyldes vi er
flere SU trænere som bliver fritaget for kontingent.

d) Forelæggelse af budget og kontingent for den kommende sæson
- Der er endnu ikke udarbejdet et budget og det er selvfølgelig ikke optimalt. Det vil
ændre sig til næste år idet vi beskikker en revisor til at udarbejde både regnskab og
budget.
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e) Orientering fra bestyrelsen
- Vedtægterne skal tilrettes. Det tager forretningsudvalget et kig på.
- Behandling af indkomne forslag:
o Der er ikke fremsendt forslag.

f) Valg af medlemmer til Forretningsudvalg (FU):
➢ Formand: Nicki Larsen – Ikke på valg
➢ Næstformand: Anna Ring – genopstiller ikke
- Joakim Thostrup opstiller
➢ Kasserer: Lærke Duerlund – genopstiller ikke
- Jacob Bro Nielsen opstiller
➢ Sekretær: Nina Strange – ikke på valg
➢ Medlemsansvarlig: Jørgen Østeraa – ikke på valg
➢ Menigt medlem: Kristian Koch – genopstiller

g) Valg af medlemmer til Seniorudvalg (SU):
➢ Formand: Michael Harbo – genopstiller
➢ Menigt medlem: Anne Sofie Vain– genopstiller
➢ Menigt medlem: Martin Trosborg – genopstiller
➢ Menigt medlem: Nikolaj Beck Hesthaven – genopstiller ikke
➢ Menigt medlem: Simone Chemnitz – genopstiller

9

➢ Menigt medlem: Maja Vestergaard Yde opstiller
➢ Menigt medlem: Bettina Kyed Larsen opstiller

h) Valg af medlemmer til Ungdomsudvalg (UU):
➢ Formand: Mia Nielsen – genopstiller
➢ Menigt medlem: Caroline Kidmose – genopstiller
➢ Menigt medlem: Andreas sørensen- genopstiller
➢ Menigt medlem: Henrik Neckelmann - Genopstiller
➢ Menigt medlem: Krista Leth Gregersen– genopstiller ikke
➢ Menigt medlem: Benny Thorsen– genopstiller ikke
➢ Menigt medlem: Cathrine Hansen- genopstiller ikke

➢ Menigt medlem: Lotte Bruse Sørensen opstiller
➢ Menigt medlem: Janis Dundvig opstiller

i) Menigt medlem: Valg af medlemmer til Medieudvalg (MU):
➢ Formand: Morten Bonderup opstiller
➢ Menigt medlem: Joakim Thoustrup – genopstiller ikke
➢ Menigt medlem: Mia Nielsen- genopstiller ikke
➢ Menigt medlem:
➢ Menigt medlem:
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➢ Menigt medlem:

j) Valg af medlemmer til Sponsorudvalg (SPU):
➢ Formand: Henrik Studsbjerg – genopstiller
➢ Menigt medlem: ikke nødvendigt

k) Valg af medlemmer til Turneringsudvalg (TU):
➢ Formand: Morten Lund – genopstiller
➢ Næstformand: ikke nødvendigt
➢ Menigt medlem: ikke nødvendigt

l) Valg af medlemmer til Cafeterieudvalg (CAFU):
➢ Formand: Camilla Melander- genopstiller
➢ Menigt medlem: Casper Gøtze – genopstiller
➢ Menigt medlem: Morten Harbo – genopstiller
➢ Menigt medlem: Pernille Simonsen- genopstiller ikke
➢ Menigt medlem: Hanne Kofoed- genopstiller
➢ Menigt medlem: Søren Augustinus Melander- genopstiller
➢ Menigt medlem: Trine Simonsen- genopstiller
➢ Menigt medlem: Marie- Louise Sandager- genopstiller
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➢ Menigt medlem: Elsemarie Møller opstiller

m) Valg af Revisor og revisorsuppleant:
➢ Revisor: Mogens Møller genopstiller
➢ Revisor: Tommy G. Poulsen genopstiller

n) Eventuelt:
Forslag til behandling skal afleveres skriftligt til formanden senest 3 dage før
generalforsamlingen.
- Birgit nævner at Ungdomslegene er en mulighed til næste år. UU drøfter mulighed
for deltagelse.
- Morten Harboe nævner at Lasse og ham står for styrke- og løbetræning i
sommerperioden. Sidste år var det primært 1-2 hold damer og herrer som deltog.
Morten appellerer til at flere af seniorspillerne i klubben deltager. Det er en rigtig
god måde at lære hinanden at kende på kryds og tværs af holdene og styrke det
sociale sammenhold i seniorafdelingen.
- Mogens Møller foreslår at man kan have venskabsbyer i Tyskland, Sverige eller
Norge hvor man kan "bo" hos hinanden. UU tager forslaget med videre.
- Anna Ring holder tale for Nicki i anledningen af hans 10 års jubilæum. Der skal
ydes en kæmpe stor og ubeskrivelig tak til Nicki for hans kæmpe store indsats, og
for det arbejde han lægger for dagen her i klubben. Birgit holder ligeledes en tale
om Nickis "start" i klubben som var meget rørende.

Kort beskrivelse af de enkelte udvalg følger:
Bestyrelsen: Holder møde 1 gang månedligt, hvor der træffes beslutninger om den
daglige drift af klubben med alt hvad dette måtte indebære af stort og småt. Udvalget
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består af formand, næstformand, kasserer, sekretær, et medlem fra hver de respektive
udvalg samt forhåbentlig et par menige medlemmer.
Medlemsudvalget: Ajourfører medlemslister (ind- og udmelding) og indkræver kontingent
fra klubbens medlemmer. Arbejdet er hovedsageligt placeret omkring tiden for de to årlige
kontingentopkrævninger og består af indhentning af oplysninger om medlemmer,
databasebehandling samt ”rykning” for ubetalt kontingent.
Turneringsudvalget: Påsætter tidtagere til divisionskampe og booker hallen til
hjemmekampe. Endvidere erudvalget kontaktperson mellem klubben og JHF/DHF.
Arbejdet er tidsmæssigt fordelt ud på hele sæsonen.
Cafeterieudvalget: Bestyrer en af klubbens vigtigste indtægtskilder; cafeteriet, hvilket
indebærer at åbne og lukke på relevante tidspunkter (i sæsonen), bestille råvarer hjem,
gøre rent, påsætte hold til vagter, holde regnskab med indtægter og udgifter samt evt. lave
mad til diverse arrangementer. Udvalget holder møde 1 gang månedligt.
Ungdomsudvalget: Varetager ungdomsholdenes interesser i klubben. Dette indebærer
blandt andet at finde trænere, at arrangere stævner, hytteture og andre sociale samt
sportslige arrangementer for klubbens ungdomshold. Endvidere er udvalget bindeled
mellem spillere, forældre og ledelsen i klubben. Der holdes møde 1 gang om måneden.
Seniorudvalget: Er bindeled mellem seniorspillere, trænere og klubbens ledelse.
Udvalgets arbejdsopgaver består i at, fastsætte datoer for klubfester, sørge for at
harpiksmaskinen fungerer osv. Der holdes møde 1 gang månedligt.
Medieudvalget: Administrere klubbens sociale medier, facebook, instagram samt
hjemmesiden. Kampprogram ligges op i ugen op til hjemmestævner, poster billeder og
videoer fra de enkelte hold eller klubben generelt når der f.eks. afholdes større
arrangementer. Endvidere hjælpes der med at lave plakater/reklamer til klubbens
arrangementer.
Sponsorudvalget: Er en af klubbens store indtægtskilder og derfor yderst vigtig.
Arbejdsopgaverne består i at skaffe sponsorindtægter til klubben. Yderligere varetager
sponsorudvalget pt. opgaven omkring spillertøj.
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Hjemmestævneudvalget: Sørger for at alt kører til klubbens hjemmestævner. Der er tale
om opgaver som speakning til kampe, modtagelse af dommere, opkrævning af
entréindtægter, klargøring af frugt til spillere osv. Nibe Festival-gruppe: Arbejdet i gruppen
er hovedsageligt placeret fra nytår og frem til sommer, hvor festivalen løber af stabelen.
Hovedopgaven består i at håndtere dataene omkring vagthold i burgerboden, samt i at
rekruttere folk. Endvidere består en opgave i at lede selve boden på festivallen.
Vin Festival-gruppe: Gruppen skal sælge billetter diverse steder, samt holde kontakt til
personaleforeninger og vinforhandlere. Arbejdet foregår i en periode på 3-4 måneder
inden arrangementet.
- Nicki genopstiller med hjælp fra Joachim
Ølmesse- gruppe: samme opgaver som til vinfestival.
- Joachim, Martin og Kristian Koch gensopstiller
Kunstfestivalgruppe: Gruppen sørger for at skaffe udstillere, organisere festivalen og
sørge for markedsføring.
- Mogens Møller genopstiller. Kristian Koch hjælper også til
- Vi mangler særligt hjælp til markedsføring
- Kristine Hoyer fra JS damer melder sig til at hjælpe med markedsføring

Legat/Fond-gruppe: Arbejdet i denne gruppe går udelukkende ud på at søge økonomiske
midler hjem til klubben ved fonde og velgørende organisationer. Arbejdstiden fordeles som
gruppen ønsker.
- -Trine Ryttersgaard forældre til U10 drenge genopstiller

Motionsrum-gruppe: Arbejdet i denne gruppe går ud på at anskaffe træningsredskaber til
klubbens motionsrum. Desuden skal gruppen sørge for at redskaber er funktionelle og der
er ryddet op i motionsrummet Arbejdstiden fordeles som gruppen ønsker. Der
samarbejdes med fondsgruppen.
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Nibefestival udvalget: Arbejdet i denne gruppe består i planlægning af vagtplan, skaffe
medarbejdere, føre tilsyn i boden mm. Der skal gerne være 2-3 i denne gruppe til at
hjælpe hinanden med koordinering.
- Martin Okkerstrøm genopstiller
- Der skal findes 1-2 hjælpere

Svanecup udvalg: Arbejdet i denne gruppe består i at planlægge kampe, koordinere
hjælpere, tidtagere mm.
- Anna Ring genopstiller

Nicki opsummerer på aftenens møde. Forretningsudvalget vil i nærmeste tid
beslutte sig for om der skal indkaldes til en ekstra ordinær generalforsamling. Nicki
takker afsluttende for et meget velmødt fremmøde, for alle de frivilliges store stykke
arbejde og ikke mindst for de rosende ord i anledning af hans 10 års jubilæum.
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