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Referat fra ordinær generalforsamling 

Møde: Ordinær generalforsamling 2020/2021 

Tid: Mandag den 28/6 – 2021 kl. 19 

Sted: Gigantium, Willy Brandts vej 31, 9220 Aalborg Øst 

 
Dagsorden: 

Velkomst v/formand Signe Rasmussen. 

 
1. Valg af dirigent: Jesper Heintzelmann modtager valget på opfordring. 

 
2. Valg af referent og stemmetællere. 

2.1 Valg af referent – Rikke Aarup Kristensen. 
2.2 Valg af to stemmetællere: Tina Thinggaard og Emil Nielsen 

 
3. Fremlæggelse af formandsberetning v/formand Signe Rasmussen 

 
4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab v/kasserer Kristian Mochau. 

Regnskabet blev godkendt af foreningens medlemmer. 
 

5. Formand Signe Rasmussen fremlægger, hvilke idéer og arrangementer som       
bestyrelsen mener, at foreningens skal bruge økonomiske ressourcer det 
kommende år - herunder kan nævnes: Spillermøder (gerne to stk. i løbet af den 
kommende sæson), banner/tifodage, busture, fanfester, fanzone til udvalgte 
kampe, banner i foyeren, tifo’er, remedier til at kaste på isen (f.eks. fisk, 
oppustelige flasker, kødben og lignende) samt ”Sjov På Is” i samarbejde med 
Cool East og Aalborg Pirates. 
 

6. Behandling af indkomne forslag: Der er ikke kommet forslag til behandling under 
dette punkt. 
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7. Valg af bestyrelse: 
7.1 Valg af formand: Signe Rasmussen – ikke på valg. 
7.2 Valg af næstformand: Martin Nielsen – på valg og ønsker genvalg.  
Der var ingen modkandidater, hvorfor Martin Nielsen vælges til næstformand 
uden afstemning. 
7.3 Valg af kasserer: Kristian Mochau – ikke på valg. 
7.4 Valg af bestyrelsesmedlem 1: Jesper Heintzelmann – ikke på valg 
7.5 Valg af bestyrelsesmedlem 2: Rikke Kristensen – på valg og ønsker genvalg. 
Der er ingen modkandidater, hvorfor Rikke Kristensen vælges uden afstemning 
7.6 Suppleant 1: Thomas Nielsen – ikke på valg. 
7.7 Suppleant Nicolai Rasmussen – på og ønsker genvalg. Der er ingen 
modkandidater, hvorfor Nicolai vælges uden afstemning. 
 

8. Valg af udvalgformænd: 
8.1 IT-formand: Kristian Mochau – ønsker genvalg. Der er ingen modkandidater, 
hvorfor Kristian vælges uden afstemning. 
 
8.2 Stemningsudvalgsformand: Jesper Heintzelmann – ønsker genvalg. Der er 
ingen modkandidater, hvorfor Jesper vælges uden afstemning. 
 
8.3 Kampafvikler: Mads Poul Jensen – ønsker genvalg. Der er ingen 
modkandidater, hvorfor Mads vælges uden afstemning. 
 

9. Valg af revisor: Martin Lund Nielsen. Martin er ikke tilstede ved mødet, men 
Kristian kan oplyse, at Martin ønsker genvalg. Der er ingen modkandidater, 
hvorfor Martin vælges uden afstemning. 
 

10. Eventuelt 
Direktør Lars Laursen fra Aalborg Pirates havde forud for mødet ønsket at komme 
med et oplæg omhandlende sæsonen 20/21 samt idéer, visioner og planer for 
den kommende sæson 21/22. Der var mulighed at stille spørgsmål og 
kommentere undervejs. 
 
Det blev kommenteret, at signalet under den sidste finalekamp blev cuttet på stor 
storskærm, inden Rungsted fik medaljer, hvilket gjorde, at folk fra 
storskærmsarrangementet skulle skynde sig hjem, hvis man ønskede at se det, 
hvilket ikke var okay. Det er noteret fra kontorets side.Der var spørgsmål til, om 
sæsonkort blot kører videre, hvis man har sæsonkort på abonnement eller man 
skal foretage sig noget aktivt ingen sæsonstart. Thomas Simonsen kunne oplyse, 
at sæsonkortet blot kører videre og man skal som medlem ikke gøre noget. 
 
Der blev stillet spørgsmål til, om det ikke er muligt at finde andre hold til 
træningskampe end Frederikshavn, da man kan risikere at udvande 
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”rivaliseringskampen”? Lars Laursen oplyser, at det ikke har været nemt at finde 
træningsmodstandere i år grundet Corona. Det har ikke været muligt at finde 
norske modstandere grundet deres restriktioner, hvorfor der er kigget mod 
Sverige, men det har desværre også været umuligt grundet Corona, hvilket har 
gjort det ”nødvendigt” med træningskampe mod Frederikshavn. 
 
Der stilles spørgsmål til, hvorfor sæsonkortholdere har haft så svært ved at 
komme til hockey under Coronaen, når Metalmedlemmer har haft lettere ved at få 
billetter. Thomas Simonsen fra Aalborg Pirates forklarer, at Metal har grundet 
deres sponsorat (hovedsponsor) har ret til et vist antal billetter til hver kamp – et 
antal billetter der i denne sæson er forhandlet ned i forhold til sidste sæson. 
 
Lars Laursen får spørgsmål til, om det er svært få spillere til Danmark – Lars 
fortæller, at vi i øjeblikket er den klub, der har flest spillere på længerevarende 
kontrakter. Vi har brugt tid på at få en solid danskerstamme suppleret med 
imports, hvilket er en filosofi flere klubber nu kopierer. Det er svært at scoute i 
disse Coronatider, hvilket Ronny og Garth bruger meget tid på – så der arbejdes 
på sagen. 
 
Kristian fortæller, at foreningen d.d. tæller 130 medlemmer. Det er et lille frafald 
på 7-8 stk., som der satses på vender tilbage, når der igen må komme folk i 
hallen. Bestyrelsen tror på, at antallet af medlemmer stiger, når sæsonen starter. 
 
Formand Signe opfordrer under punktet medlemmerne til at komme med idéer til, 
hvad bestyrelsen skal bruge ressourcer/tid og energi på i den kommende sæson. 
Hvis man brænder inde med en idé til et arrangement, man ønsker afholdt, er det 
altid muligt at skrive til Signe (formand) eller Martin (næstformand) på mail. 


