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Referat af ATKs ordinære generalforsamling torsdag den 23. 
januar 2014 kl. 19 i klubhuset på Genforeningsplads en 
 
Dagsorden: 
1. Valg af dirigent    
2. Beretninger    
3. Regnskab    
4. Budget    
5. Indkomne forslag    
6. Valg   
7. Eventuelt    
 
Ad 1 Valg af dirigent : Formanden Karin Munk Petersen bød velkommen til 
generalforsamlingen og udbad sig forslag til en dirigent. Bestyrelsen foreslog Henrik 
Ravnild, og han blev valgt. 
Henrik takkede for valget og konstaterede generalforsamlingens lovlighed. Derefter blev 
dagsordenen godkendt. Punkt 2 hedder ifølge vedtægterne kun beretninger.  
 
Ad 2. Beretninger: Karin henviste til bestyrelsens beretning, der var udsendt i ATK-nyt.   
Karin takkede også udvalgene for arbejdet i den forløbne sæson. Speciel tak til Anders 
Dorph, der ikke ønskede at fortsætte som udvalgsformand. Tak til revisorer og til Henning 
Poulsen for hans indsats med senioridræt. Karin nævnte, at der var et stort underskud på 
årets regnskab, bestyrelsen havde derfor besluttet at stille forslag om at hæve 
kontingentet. Der havde været en del uforudsete udgifter.  
 
Der var ingen bemærkninger fra udvalgsformændene 
 
Bestyrelsens beretning blev enstemmigt godkendt.  
 
Ad 3. Regnskab: Lars gennemgik det omdelte regnskab. Vi har fået færre indtægter end 
budgetteret. Der er også flere udgifter. I alt et underskud på 220.000 kr. 
Afvigelser indtægt: Færre dagmedlemmer, forsinket opkrævning af seniortræning, ikke fået 
søgt tilskud til juniorprojekt, forsinket modtagelse af penge for lukning af anlæg. 
Afvigelser udgift: Udgifter til skoleprojekt (indtægter kom i 2012), forsinket regning fra 
tidligere forpagter, udgifter til boldmaskine samt til ny maskine til banereservationer, da 
den gamle var blevet stjålet. Derudover udgifter til jubilæumsfest samt musik til andre 
fester. 
 
Der var spørgsmål ang. sponsorer og spilletøj. Sponsorudvalget arbejder videre med 
sagen  
Karin nævnte, at fundraisingsudvalget ville sørge for en ny projektansøgning til 
juniorkoordinator. 
Karin omtalte et projekt kaldet ATKs venner, som Henning Poulsen arbejder på. 
 
Regnskabet blev herefter vedtaget. 
 
Ad 4. Budget: Lars gennemgik det omdelte budget.  
Enkelte punkter blev diskuteret. 
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Budgettet blev efterfølgende taget til efterretning. 
 
Ad 5. Indkomne forslag: Der var modtaget 2 forslag begge fra bestyrelsen.  
 
Forslag nr. 1 ang. forhøjelse af kontingent og indmeldelsesgebyr for 2014.  
Jon spurgte til forhøjelse af juniorkontingent. Karin svarede, at bestyrelsen anså det for 
vigtigt at holde udgifterne for vore børnefamilier nede og leve op til vores værdigrundlag 
som social ansvarlig klub. Niels Engelhardt foreslog, at juniorerne kunne betale for at 
deltage i ekstra arrangementer. 
 
Kontingenterne er fremover: 
 
Fuldtidsmedlem 900 kr. 

Dagmedlem 700 kr. 

Juniormedlem 300 kr. 

Passivt medlem 100 kr. 

Senioridræt 200 kr. 

Vintermedlem 200 kr. 

Indmeldelsesgebyr senior 200 kr. 

Indmeldelsesgebyr junior 100 kr. 

 
Forslaget fra bestyrelsen blev enstemmigt vedtaget. 
 
Forslag nr. 2 fra bestyrelsen var en ændring af paragraf 11 i klubbens vedtægter. 
KMP henviste til beskrivelsen af forslaget i den skriftlige beretning. 
Sidste sætning i forslaget blev ændret til: Alle forslag offentliggøres på hjemmesiden og 
via Nyhedsmail senest 7 dage før generalforsamlingen. 
 
Paragraf 11 lyder herefter: 
Ordinær generalforsamling afholdes i januar/februar og indkaldes via ATK-nyt og/eller 
elektronisk, bilagt bestyrelsens beretning, senest 3 uger før dennes afholdelse. Forslag, 
der ønskes behandlet, skal være klubben i hænde senest 10 dage før 
generalforsamlingen.  
Forslag til kandidater til valg til bestyrelsen skal ligeledes være klubben i hænde senest 10 
dage før generalforsamlingen. Alle forslag offentliggøres på hjemmesiden og via 
Nyhedsmail senest 7 dage før generalforsamlingen. 
 
Forslaget blev vedtaget med 1 stemme imod. 
 
Ad 6. Valg: 
Formand: Peter Biltoft blev valgt. 
Næstformand: Karin Munk Petersen blev valgt. 
Sekretær: Ole Juhl blev genvalgt. 
Suppleant: Jesper Jensen blev genvalgt. 
Revisor: Henning Poulsen blev genvalgt. 
Revisorsuppleant: Steen Errebo blev valgt. 
 
Ad 7. Eventuelt:   
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Peter takkede Karin for arbejdet som formand. Karin takkede og fortalte, at hun var glad 
for, at Peter havde sagt ja til at overtage formandsposten. 
Der blev spurgt til, om vi ikke kunne lave en aftale om klubdragt med vores sponsor. Vi vil 
forsøge at lave en aftale med White Sport om, at man kan søge via nettet. 
 
Der var 20 medlemmer til stede. 
 
 
 
Ole Juhl     Henrik Ravnild 
Sekretær     dirigent 
23. januar 2014 
 


