AALBORG HÅNDBOLDKLUB
IDRÆTSHALLEN, Østre Allé 87, 9000 Aalborg
Medlem af DHF, DAI under DIF, DGI og SIFA

www.aalborg-hk.dk

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling
25. august 2021 kl. 18.00
i Idrætshallen.

Der vil endvidere være officiel indvielse af idrætshallen med tale fra
rådmanden i Aalborg Kommune kl. 18.00.
Der vil være spisning og øl/vand efterfølgende inden selve
generalforsamlingen starter.

Så er det endeligt blevet muligt og lovligt at afholde generalforsamling igen. Vedlagt finder du
dagsordenen og udvalgsbeskrivelser.
Det er sket utrolig mange ting siden vi sidst afholdt generalforsamling i 2020. Corona kom og
ændrede hele verden og lagde stort set håndbolden ned i hele sidste sæson. Desuden skulle den
kære gamle idrætshal renoveres. Begge dele har trukket mere ud end vi ønskede os, men nu ser det
heldigvis ud til det lysner på begge fronter. Vi er derfor nu klar til generalforsamling og generelt til
at komme i gang med at bruge idrætshallen i nye rammer og spille noget håndbold. Vi har dog
virkelig brug for jeres opbakning i denne svære tid, så vi kan komme godt i gang med den nye
sæson og blive ved med at udvikle vores dejlige håndboldklub.
Som det fremgår, skal der, i lighed med sidste år, findes nogle nye personer til mange af vores
udvalg. Der er heldigvis mange der fortsætter, men desværre også en del der stopper. Jeg vil derfor
bede jer alle sammen tænke meget grundigt over, om der er en post, som I kunne tænke jer at
varetage. Der er mange, der er villige til at udføre et frivilligt stykke arbejde til gavn for alle os, der
har vores gang i AHK. Vi har dog meget brug for endnu flere engagerede folk, så vi kan få det
organisatoriske til at fungere endnu bedre. Samtidig er det vigtigt, at der er mange folk involveret i
udvalgene, så der bliver overskud til at lave arrangementer til glæde for klubbens medlemmer ud
over bare at få dagligdagen i klubben til at fungere.
De 2 vigtigste ting for klubben er, at folk møder op til generalforsamling for på den måde at sætte
pris på det store stykke arbejde de mange frivillige laver. Endvidere er det vigtigt, at de folk der
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melder sig til at yde et stykke arbejde virkelig har overvejet, hvad det indebærer inden der siges ja.
Der er utrolig mange positive tiltag i gang i klubben og jeg fornemmer helt klart, at vi som klub
bevæger os i den rigtige retning. Vi har flyttet klubben markant både sportsligt og økonomisk de
sidste par år, men vi har også nogle udfordringer med fastholdelse af seniorspillere og rekruttering
af trænere. Den udvikling skal vi sammen arbejde på at vende.
Vi skal være stolte af arbejdet men ikke tilfredse, som vores borgmester i Aalborg Kommune siger.
Det mener jeg også rammer meget godt for udviklingen i AHK.
Jeg opfordrer derfor alle klubbens aktive medlemmer, passive medlemmer og ikke mindst forældre
til at møde op til generalforsamlingen. Jeg vil gerne understrege, at ingen vil blive presset ind i et
udvalg. Dog kan det siges med sikkerhed, at vi ikke kan fortsætte som forening, hvis ikke
opbakningen hele vejen rundt er markant til stede.
Endvidere skal det nævnes, at al træning er aflyst denne aften i tidsrummet 1715-23.00.
Med sportslig hilsen

Nicki Møller Larsen, Formand for AHK
PS. Stemmeret har alle medlemmer – det være sig seniorer, ynglinge, juniorer, passive medlemmer
samt forældremedlemmer. Alle er dog meget velkomne til at komme og give deres besyv med.
DAGSORDEN år 2021 ifølge vedtægter:
a) Valg af dirigent
b) Formandens beretning
c) Regnskab
d) Forelæggelse af budget og kontingent for den kommende sæson
e) Orientering fra bestyrelsen
Behandling af indkomne forslag
f) Valg af medlemmer til Forretningsudvalg (FU):
Ø Formand:
Nicki Larsen – ikke på valg
Ø Næstformand:
Joakim Thostrup – genopstiller
Ø Kasserer:
Jakob Bro Nielsen – genopstiller
Ø Sekretær:
Nina Strange – ikke på valg
Ø Medlemsansvarlig: Jørgen Østeraa – ikke på valg
Ø Menigt medlem:
Kristian Koch – genopstiller ikke
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g) Valg af medlemmer til Seniorudvalg (SU):
Ø Formand:
Michael Harbo – genopstiller
Ø Menigt medlem:
Katrine Borup – genopstiller ikke
Ø Menigt medlem:
Frederikke Bleiken– genopstiller ikke
Ø Menigt medlem:
Mathias Nielsen – genopstiller
Ø Menigt medlem:
Ø Menigt medlem:
Ø Menigt medlem:
h) Valg af medlemmer til Ungdomsudvalg (UU):
Ø Formand:
Cecilia Lund Melander – genopstiller
Ø Menigt medlem:
Lars Dohn – genopstiller ikke
Ø Menigt medlem:
Betina Faigh - genopstiller
Ø Menigt medlem:
Henrik Neckelmann - genopstiller
Ø Menigt medlem:
Lotte Bruse Sørensen– genopstiller
Ø Menigt medlem:
Anni Birk Brostrøm– genopstiller
Ø Menigt medlem:
Peter Rosenørn Kristensen -Ny
Ø Menigt medlem:
Tom Korsgaard Sørensen- Ny
i) Menigt medlem:
Valg af medlemmer til Medieudvalg (MU):
Ø Formand:
Ø Menigt medlem:
Kristian Koch – genopstiller ikke
Ø Menigt medlem:
Michelle Vammen- genopstiller ikke
Ø Menigt medlem:
Agnethe Skjøtt Risgaard – genopstiller
Ø Menigt medlem:
Julie Trier Jensen – genopstiller
Ø Menigt medlem:
j) Valg af medlemmer til Sponsorudvalg (SPU):
Ø Formand:
Henrik Studsbjerg – genopstiller
Ø Menigt medlem:
?
k) Valg af medlemmer til Turneringsudvalg (TU):
Ø Formand:
Morten Lund – genopstiller
Ø Næstformand:
Ø Menigt medlem:
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l) Valg af medlemmer til Cafeterieudvalg (CAFU):
Ø Formand:
Camilla Melander -genopstiller
Ø Menigt medlem:
Susan Yde- genopstiller
Ø Menigt medlem:
Casper Gøtze – genopstiller
Ø Menigt medlem:
Else Marie Jensen- genopstiller ikke
Ø Menigt medlem:
Hanne Kofoed- genopstiller
Ø Menigt medlem:
Søren Augustinus Melander- genopstiller
Ø Menigt medlem:
Marie- Louise Sandager- genopstiller ikke
Ø Menigt medlem:

m) Valg af Revisor og revisorsuppleant:
Ø Revisor: Mogens Møller genopstiller
Ø Revisor: Tommy Glintborg Poulsen genopstiller
n) Eventuelt:
Forslag til behandling skal afleveres skriftligt til formanden senest 3 dage før generalforsamlingen.
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 består af formand, næstformand, kasserer, sekretær, medlemskontingentansvarlige og et medlem fra hver de respektive udvalg samt forhåbentlig et par menige medlemmer.

Turneringsudvalget: Påsætter tidtagere til divisionskampe og booker hallen til hjemmekampe. Endvidere er
udvalget 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 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:. Ansvarlig for hjemmesiden, samt vores andre sociale medier. Hjælpe med diverse grafiske opgaver
ift. vores indtægtsgivende arrangementer.
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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.

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

Ølmesse- gruppe: samme opgaver som til vinfestival
Kunstfestivalgruppe: Gruppen sørger for at skaffe udstillere, organisere festivalen og sørge for 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.

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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