Møde:

Ordinær generalforsamling 2018/2019

Tid:

Søndag den 25. august 2019 kl. 14:00-16:30

Sted:

Gigantium

Deltagere:

15 medlemmer med stemmeret (5 ikke-medlemmer uden stemmeret)

Deltagere i alt:

20 personer inkl. Bestyrelse samt udvalg

Mødeleder:

Thomas Nielsen

Referent:

Kristian Mochau

1. Valg af dirigent:
Lasse Klemm Evers
2. Valg af referent:
Kristian Mochau
3. Valg af 2 stemmetællere:
Tina Thinggaard, Sofie Nygaard
4. Formanden aflægger bestyrelsens beretning:
Vi har i denne sæson brugt penge på udebaneture, med henblik på at få flere
medlemmer ind i fanklubben. Vi havde bl.a. tur til Herning, Vojens og en medlemstur til
Frederikshavn.
Til Final4 fik vi produceret et nyt stort banner som fylder den ene side af blok F.
Aalborg Pirates Support har indgået aftale med de andre officielle supporterklubber i
Metalligaen, om at tage afstand fra vold, trusler m.m.
Aalborg Pirates Support har fået omkring 250/260 flag af en gruppe sponsorer hos
Aalborg Pirates, med henblik på brug på hjemme- og udebane.
Vi holdte i denne sæson 10 års jubilæum med et stort lotteri, til vores jubilæumsfest. Vi
havde i den forbindelse også en jubilæumskamp, hvor vi solgte billigere øl til vores
medlemmer.
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5. Fremlæggelse af foreningens midler i den forgangne sæson:
Aalborg Pirates Support har i sæson 2018/2019 samlet brugt flere penge end vi har
tjent. Dette har været planlagt, da der skulle bruges flere penge på udebaneture og for
at gøre det billigere for medlemmerne samt i håb om at få flere personer til at deltage
på vores udebaneture.
Vi fik også generet flot overskud til jubilæumsfesten, med lotteri og flotte præmier.
Thomas Bjuring (Direktør for Aalborg Pirates) som deltog på generalforsamlingen, roste
foreningens regnskab. Hvor han lagde vægt på foreningens egenkapital, og økonomien.
6. Behandling af indkommende forslag:
6.1 Forslag 1: Ændring af regnskabsår:
Der var ønske om at ændre regnskabsåret for Aalborg Pirates Support
med følgende begrundelse:
1. At kunne fremskyde Generalforsamlingen.
2. Ny bestyrelse får længere arbejdstid inden sæsonen går i gang.
Under §14 i foreningens vedtægter ”Regnskab” blev enstemmigt vedtaget, at ændre
regnskabsåret således §14 har ordlyden:
Aalborg Pirates Supports regnskabsår er 12 måneder og går fra den 1. juni til den 31.
maj følgende år. Årsrapporten forelægges på den ordinære generalforsamling til
godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift.
Det, af den på generalforsamlingen valgte revisor, gennemgåede regnskab og status
skal være tilgængeligt for medlemmerne senest 7 dage før den ordinære
generalforsamling.
Foreningens pengemidler administreres af bestyrelsen og skal anbringes i et
pengeinstitut. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, hvis bestyrelsen ønsker det.
Kassereren er pligtig til, på formandens eller bestyrelsens anmodning, at fremlægge
ajourført regnskab for bestyrelsen.
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6.2 Forslag 2: Forlængelse af indkaldelsesfrist til generalforsamling:
Der var fremsat ønske om at forlænge indkaldelsesfrist for generalforsamling fra 14
dage til 21 dage. Begrundelsen heraf er at flere ville måske bedre kunne få afsat tid
til at kunne deltage.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget, således §9 stk. 2 har ordlyden:
Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 21 dages varsel ved
bekendtgørelse på foreningens hjemmeside samt i form af mail til medlemmerne.
6.3 Forslag 3: Ændring af anciennitet for bestyrelsesposter:
Der var fremsat ønske om at ændre anciennitet for poster i bestyrelsen, som før
generalforsamling var 9 måneder til nu at være 6 måneder.
Begrundelse:
Nye medlemmer får bedre adgang, for der kan sidde dygtige medlemmer, som
ønsker at være en del af bestyrelsen, men som endnu ikke har opfyldt kravet om at
være medlem i mindst 9 måneder.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget til at være 6 måneder, således §11 stk. 9 har
ordlyden: Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige, samt medlem af Pirates
Support og have en anciennitet på min. 6 måneder.
6.4 Forslag 4: Fast udgift til busser fra Pirates Support:
Der var fremsat ønske om Pirates Support kunne overveje at ligge et fast beløb på
busserne. Begrundelse: Dette ville sænke prisen på busserne for medlemmerne.
Flere ville måske vælge bussen frem for egen bil.
Flere ville måske melde sig ind, når de kan se en stor fordel i medlemskab
Fast beløb kunne være: 500.- eller 1000.Forslaget blev trukket tilbage.
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7. Valg af bestyrelse:
1. Formand:
Nuværende formand Thomas Nielsen - ønskede at trække sig.
Ny formand - blev enstemmigt Signe Rasmussen.
2. Næstformand:
Næstformand Steffen Andersen ønskede at trække sig.
Tina Thinggaard og Martin Nielsen ønskede begge denne post.
Martin Nielsen fik 9 stemmer, hvor Tina Thinggaard fik 6 stemmer.
Dermed blev Martin Nielsen - næstformand.
3. Kasserer:
Da Signe Rasmussen blev valgt som ny formand, kunne hun ikke beholde
kassererposten. Derfor skulle der vælges en ny. Her blev Kristian Mochau valgt
som ny kasserer uden modkandidat.
4. Bestyrelsesmedlem 1:
Tina Thinggaard valgt uden modkandidat.
5. Bestyrelsesmedlem 2:
Thomas Nielsen valgt uden modkandidat.
6. Suppleant 1:
Steffen Andersen valgt uden modkandidat.
7. Suppleant 2:
Rikke Kristensen valgt uden modkandidat.
8. Valg af udvalgsformænd:
8.1 it-udvalg:
Genvalg til Kristian Mochau uden modkandidat.
8.2 Aktivitetsudvalg:
Ingen stillede op. Dermed rykker aktivitet til bestyrelsen.
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8.3 Kampafvikler:
Genvalg til Mads Poul uden modkandidat.
8.4 Busansvarlig:
Ingen stillede op. Dermed rykker aktivitet til bestyrelsen.
8. Valg af revisor:
Martin Lund Nielsen ønskede genvalg og blev valgt uden modkandidat.
9. Eventuelt:
Thomas Bjuring direktør for Aalborg Pirates fik ordet og ønskede at forbedre vores
allerede gode samarbejde, med at forbedre stemningen i hallen. Her foreslog Thomas
Bjuring at man i fællesskab mellem Aalborg Pirates Support og Aalborg Pirates kan
ansætte en fankoordinator, som skal være bindeled mellem supporten og klubben.
Nye tiltag til stemning og tifo er vi alle godt klar over, skal koordineres og kræver
mange ressourcer. Derfor kan Aalborg Pirates Support og Aalborg Pirates sammen
skabe en bedre stemning og aktivere nye tiltag, med ansættelse af en fankoordinator.
Dette bakkede de fremmødte personer op om, og vil derefter blive drøftet i den nye
bestyrelse hos Aalborg Pirates Support.

10. Afslutning:
Den ordinære generalforsamling 2018/2019 blev afsluttet kl. 16:30.

Den gamle bestyrelse takker for det forgangne år.

Med venlig hilsen
Aalborg Pirates Supports nye bestyrelse.
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