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Referat fra ordinær generalforsamling 

Møde: Ordinær generalforsamling 2019/2020 

Tid: Fredag d. 26/6 – 2020 kl. 17 

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

 

Dagsorden: 

21 fremmødte hvor af 19 var stemmeberettiget. 

 

Velkomst v/formand Signe Rasmussen. 

 

1. Valg af dirigent – Thomas Nielsen. 

 

2. Valg af referent og stemmetællere. 

2.1 Valg af referent – Rikke Aarup Kristensen. 

2.2 Valg af stemmetællere – Jesper Larsen og Nicole Nielsen. 

 

3. Bestyrelsens beretning fremlægges v/ formand Signe Rasmussen. 

Der var enkelte spørgsmål til denne: 

 

Hvorfor der ikke var flere fredagsbusture, hvilket Signe forklarer og svarer på, 

men nævner i samme omgang, at der er planer om flere næste år. 

Der spørges til flere busture generelt – faktisk at der bør være bustur hver gang. 

Martin Nielsen fra bestyrelsen forklarer, at økonomien skal balancere. Det dyre er 

ikke bussen i sig selv, men vi skal betale chaufførens løn og det er den tunge post 

ved busture. Der skal ikke sigtes efter underskud og at det har været svært at 

fylde busserne op i indeværende sæson. Der suppleres med spørgsmål om, hvor 

mange tilmeldte der skal være, før bussen kører. Min. antal deltagere er 30. Dertil 

kommer pladser til drikkevarer, som skal være inde i bussen og vagter. Der var 

også en prisstigning på busture fra Skelunds side sidste år i forhold til tidligere. Vi 

har heldigvis den fordel, at vi kan aflyse en bustur 24 timer før afgang, hvis der er 

for lidt tilmeldte. En bus til Sjælland koster ca. 18.000 kr.  

 

Det aftales, at punktet omkring busser tages op under punktet evt. 
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Dorte roser bestyrelsen for dens synlighed igennem sæsonen og håber, at det 

fortsætter. Signe fortæller i den forbindelse, at vi satser på/forventer at få en fast 

plads i foyeren af AP.  

4. Gennemgang af regnskab v/Kristian Mochau. - Dette godkendes. 

 

5. Signe Rasmussen redegør for brug af foreningens midler i den kommende 

sæson. På tegnebrættet er blandt andet, at vi ønsker at lave en kæmpe 

hockey-tifo, tifo-dage/arrangementer. Vi ønsker at lave flere fælles 

arrangementer attraktive for børnefamilier, da de er vores fremtid. Vi arbejder 

på en fan-zone til enkelte kampe. Forhåbentligt med billigere øl inden 

kampstart og spisning, hvor træner/direktør eller en spiller kunne fortælle om 

aftenens kamp. Vi vil samarbejde med AP om en “fælleskalender” i forhold til 

tifoer og stemningsskabende events. Der samarbejdes også med AP om en 

fælles afsked for Thomas Bjuring. Bestyrelsen arbejder på at få en capo på F. 

 

6. Indkomne forslag - Der er ikke modtaget indkomne forslag. 

 

7. Valg til bestyrelsen. 

7.1 Valg af formand – Signe Rasmussen ønsker genvalg 

Genvalgt uden modkandidater. 

 

7.2 Valg af kasserer – Kristian Mochau ønsker genvalg 

Genvalgt uden modkandidater. 

 

7.3 Bestyrelsesmedlem 1, Tina Thinggaard ønsker genvalg. 

Jesper Heintzelmann som er suppleant i bestyrelsen ønsker at stille op, 

hvorfor der skal være kampvalg om pladsen. Tina havde ikke mulighed 

for at deltage pga. sygdom, men Signe har en udtalelse fra Tina om, 

hvorfor hun fortsat ønsker at være en del af bestyrelsen. Jesper fortalte 

også, hvorfor han ønskede at blive valgt ind i bestyrelsen. Efter dette 

overgås til anonym afstemning.  

Jesper vinder afstemningen og er nyt bestyrelsesmedlem. 

  

7.4 Steffen Ødgaard ønsker ikke genvalg som suppleant og da Jesper 

Heintzelmann er valgt som bestyrelsesmedlem 1, skal der stemmes om 2 

suppleantpladser – 1 gældende for 2 år og 1 gældende for et år.  

Nedenstående ønsker at stille op til de begge to pladser: 

Tina Thinggaard 

Nicolai Rasmussen 

Jesper Larsen 

Thomas Nielsen 

Nicole Nielsen 
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Da Jesper Larsen og Nicole Nielsen var udnævnt til stemmetællere og 

stiller op, overtager Dorte Pedersen og Jesper Heintzelmann opgaven 

som stemmetællere. Alle kom med et kort oplæg om deres ønske for at 

stille op til suppleantposterne. Derefter var der anonym afstemning.  

Thomas Nielsen blev valgt som suppleant 1, som er gældende for 2 år. 

Nicolai Rasmussen blev valgt som suppleant 2, som er gældende for 1 år. 

 

Tillykke med valget. Stor tak til Tina og Steffen for deres indsats og gode 

arbejde i bestyrelsen og for supportens medlemmer. 

 

8. Valg udvalgsformænd. 

8.1 IT-udvalg – Kristian Mochau ønsker genvalg. 

Genvalgt uden modkandidater. 

 

8.2 Stemningsudvalg – Jesper Heintzelmann ønsker genvalg. 

Genvalgt uden modkandidater. 

 

8.3 Kampafvikler – Mads Poul Jensen ønsker genvalg. 

Genvalgt uden modkandidater. 

 

8.4 Valg af revisor – Martin Lund Nielsen ønsker genvalg. 

Genvalgt uden modkandidater. 

 

Tillykke med valget.  

 

9. Eventuelt. 

 

● Signe fortæller, at det er muligt at nedsætte udvalg uden en ny 

generalforsamling. Det kan f.eks. være et busudvalg eller et aktivitetsudvalg. 

Hvis man skulle have interesse i et sådan udvalg, hører Signe gerne 

nærmere.  

 

● Der arbejdes i bestyrelsen på aftaler omkring buskørsel i den kommende 

sæson. 

 

● Der er ønsker om flere arrangementer for børn og unge. Signe fortæller, at 

der allerede er arrangementer i støbeskeen, men modtager meget gerne idéer 

eller specifikke ønsker. 
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● Der er spørgsmål til budgettet ang. tryksager. Her oplyser Kristian, at trykning 

af foreningens medlemskort er dyrt. På baggrund af dette er der efter jul 

indført et gebyr på 10 kr. pr. trykt medlemskort. Man kan dog ved fornyelse af 

medlemskab klikke af i webshoppen om man ønsker kort og betale gebyr eller 

ej. Når det er tid for fornyelse af medlemskab, vil man modtage en mail om 

dette. 

 

● Jesper Larsen spørger til vores trommer. Signe fremlægger bestyrelsens 

ønske/planer om, at der fremover er to trommer, men der mangler 

trommeslagere. Spred endelig budskabet om at vi mangler trommeslagere!!! 

Der er tidligere annonceret på FB, om nogle skulle have interesse i at tromme. 

Nicole fortæller, at hun gerne vil lære at tromme. Bestyrelsen vil arrangere et 

trommekursus, og vi håber på flere deltagere. Det optimale vil være at have et 

trommekorps. I den forbindelse er der forslag om, at sangtekster kan uddeles, 

så alle kan synge med og ikke kun F. Bestyrelsen er i dialog med AP om 

dette. De kunne evt. trykkes på ”klapperne”. 

 

● Snak om busafgange og Signe informerer om, at vi arbejder på en aftale 

omkring busser til næste sæson. Vi vil helt bestemt lave udebanetur til 

hjemmebane igen fra gaden. Når kampprogram foreligger, vil bestyrelsen lave 

en kørselskalender. I forbindelse med busser til kampe arbejdes der også på, 

at der kan laves tidlig booking (tidligst 30 dage før) til kampene via 

hjemmesiden. 

 

● Signe fortæller om, at der arbejdes på arrangementer i foyeren samt fanzone i 

samarbejde med Aalborg Pirates. 

 

● Signe, Kristian og Martin har deltaget I Aalborg Pirates’s Generalforsamling 

og fortæller kort om denne. Der er snakket om en indsamling til CHL. Dorte 

oplyser, at der allerede er en indsamling kørende til fordel for Aalborg Pirates. 

Der kan idégrundlaget laves om og målrettes CHL. Dette skal samstemmes 

med Aalborg Pirates først. Og her tager Signe ansvaret for det videre forløb i 

overensstemmelse med Aalborg Pirates’s ønsker. 

 

● Merchandise – bestyrelsen har fået lavet nye trøjer, t-shirts og poloshirts med 

supportens logo. Disse vises frem. De er lavet i samarbejde med LIMA Sport i 

Hjallerup. Bestyrelsen arbejder på en aftale med Aalborg Pirates hurtigst 

muligt, så disse måske kan købes via nettet. Fordelen for supporten er, at det 

nye samarbejde ikke inkluderer at have et varelager. Når der er bestilt 10 

trøjer, bliver der trykt trøjer, og bestyrelsen sørger for afhentning og 

udlevering. 
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● Bestyrelsen siger tak for de mange idéer og feedback, der er kommet på 

generalforsamlingen. 

 

 

Tak for god ro og orden – tak for nu og på gensyn i den nye sæson. 

 

Bestyrelsen i Aalborg Pirates Support 


