
   
Ordinær Generalforsamling i   

AIK 65 Strøby Fodbold  
Torsdag den 20. maj 2021, kl. 19.00  

Strøby Idrætscenter  

  
Dagsorden  

  
1. Valg af dirigent og referent.  

  

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.  
  

3. Forelæggelse af det kontrollerede regnskab for 2020 til godkendelse.  
  

4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for 2021.  
  

5. Behandling af indkomne forslag i henhold til vedtægterne.  
  

6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter samt billagskontrollant og 
billagskontrollantsuppleant jvf. § 13  

  
På valg:  
Kasserer Conni Olsgaard – på valg og modtager genvalg 
Bestyrelsesmedlem Bo Albin – på valg og modtager ikke genvalg 
Bestyrelsesmedlem Henriette Holmgaard – på valg og modtager genvalg 
Bestyrelsesmedlem Dennis Elberg – på valg og modtager genvalg.  
 
Valg af suppleanter:  
Suppleant Egon Wille – modtager ikke genvalg.  
Suppleant Søren Christensen – modtager ikke genvalg.  
  
Valg af bilagskontrollant og billagskontrollantsuppleant:  
Billagskontrollant Addere Revision – på valg og modtager genvalg 

 

7. Eventuelt  
 



Referat generalforsamling den 20. maj 2021 
 
Fremmødte deltagere fra bestyrelsen:  Bo, Johnny, Carsten, Pernille, Conni, Henriette, 
Dennis B, Dennis E og Egon 
Fremmødte og tilmeldte deltagere i øvrigt: Dorte, Karina, Thomas Gulbæk, Kenny, 
Dennis Laursen, Nicklas og Niels. 
 
Velkomst med ringen af den fine gamle sølvklokke fra 1903-1963 af formanden Carsten. 
 
1. Formanden Carsten bød velkommen til de fremmødte, han foreslog Niels Jul Fenger 

Rasmussen som dirigent og han blev valgt, samtidig blev Conni Olsgaard foreslået 
som referent og blev valgt. Niels tog ordet og takkede for valget og konstaterede at 
generalforsamlingen var lovligt varslet en måned før på hjemmesiden m.v. og endda 
efter flere forsøg på grund af corona. 

 
2. Formandens beretning for det forløbne år blev læst op af Carsten Larsen, den kan ses 

på hjemmesiden, der var ingen bemærkninger til formandens beretning som blev 
godkendt uden bemærkninger.  

 
3. Forelæggelse af regnskab for året 2020 blev gennemgået af kasserer Conni Olsgaard 

og hun gennemgik kort regnskabets poster, årets overskud er kr. 41.719 og stadig en 
fin egenkapital på kr. 959.634 i AIK 65 Strøby Fodbold og årets underskud på kr. 
21.808 i Cafe Ovenpå er indeholdt i det samlede overskud, med en egenkapital på kr. 
-55.158. Der blev nævnt at vi modtog et fint tilskud af de øvrige foreninger i klubben, 
lidt om den corona ramte cafe der i året kun har haft åbent i 5 måneder, hvor 
cafeudvalg og frivillige stod for den de sidste par måneder. Der blev spurgt ind til 
enkelt poster om træner/leder honorarer m.v. i regnskabet som blev besvaret af 
bestyrelsen uden yderligere bemærkninger. Regnskaberne blev godkendt med klap-
salver, dog havde dirigent en bemærkning om manglende underskrift af kasserer på 
det endelige regnskab, dette blev der straks fulgt op på, så alt er i sin skønneste orden. 

 
4. Forelæggelse af budgetforslag af Conni Olsgaard, som også blev godkendt med en 

klapsalve. Da alt gik så hurtigt glemte kassereren som vanligt at give en omgang øl, 
dette blev der efterfølgende taget hånd om. 

 
5. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelsen var nemt, da der ingen indkomne 

forslag var modtaget. 
 
6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter m.v. jf. ovenstående: 
 
 
 
 



 
På valg:  
Kasserer Conni Olsgaard – på valg og modtager genvalg, kasserer blev genvalgt med 
klapsalver. 
Bestyrelsesmedlem Henriette Holmgaard – på valg og modtager genvalg, hun blev 
genvalgt med klapsalver.  
Bestyrelsesmedlem Dennis Elberg – på valg og modtager genvalg, han blev genvalgt med 
klapsalver.  
Bestyrelsesmedlem Bo Albin – på valg og modtager ikke genvalg, bestyrelsen havde 
ingen kandidat, men to friske herrer ville gerne ind i bestyrelsen og det var Kenny 
Hansen og Dennis Laursen. Der blev foretaget hemmelig afstemning kun af generalfor-
samlingen og Dennis Laursen blev valgt med 6 stemmer for og 1 imod. 
 
Valg af suppleanter:  
Suppleant Egon Wille – modtager ikke genvalg, da Bo gerne ville stille op som suppleant 
blev han valgt med klapsalver.  
Suppleant Søren Christensen – modtager ikke genvalg, da Kenny gerne ville stille op som 
suppleant blev han valgt med klapsalver.  
 
Valg af bilagskontrollant og billagskontrollantsuppleant:  
Billagskontrollant Addere Revision – på valg og alle syntes genvalg 
 
Den fremtidige bestyrelse: 
Carsten Larsen, formand og på valg i 2022 
Conni Olsgaard, kasserer og på valg i 2023 
Dennis Laursen, på valg i 2023 
Pernille Worm på valg i 2022 
Johnny Thorsen på valg i 2022 
Henriette Holmgaard på valg i 2023 
Dennis Elberg på valg i 2023 
Dennis Birkelund på valg i 2022 
Bo Albin, suppleant på valg i 2022 
Kenny Hansen, suppleant på valg i 2022 
Addere Revision, bilagskontrollant 

 
7. Eventuelt – ingen indkomne forslag. 

 
Dirigenten takker for god ro og orden. 
 
Det samme gør referenten. 
 
25/5-2021 Conni Olsgaard   

 
 
 
  Godkendt af formand Carsten Larsen 
 

 
________________________________  


