
   
Referat af ordinær Generalforsamling i   

AIK 65 Strøby Fodbold  
Tirsdag den 15. februar 2022, kl. 19.00  

I Strøby Idrætscenter  

  
Dagsorden  

  
1. Valg af dirigent og referent.  

  

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.  
  

3. Forelæggelse af det kontrollerede regnskab for 2021 til godkendelse.  
  

4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for 2022.  
  

5. Behandling af indkomne forslag i henhold til vedtægterne.  
  

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

7. Eventuelt 
 
 Velkomst med ringen af den fine gamle sølvklokke fra 1903-1963 af formanden Carsten. 
 
1. Formanden Carsten bød velkommen til de fremmødte denne gang uden corona 

restriktioner, han foreslog Lene Jacobsen som dirigent og hun blev valgt, samtidig 
blev Conni Olsgaard foreslået som referent og blev valgt. Lene tog ordet og takkede 
for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet den 24/1-22 på 
hjemmesiden, Facebook og opslag i hallen. 

 
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 2021 blev gennemgået af kasserer Conni Olsgaard 

og hun gennemgik kort regnskabets poster, årets overskud efter henlæggelse på kr. 
57.744 og en fin egenkapital på kr. 1.084.028 i AIK 65 Strøby Fodbold.  
Regnskaberne blev godkendt uden spørgsmål med klapsalver 



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

klapsalve. Da budgettet var godkendt bød kassereren som vanligt på en omgang øl og 
andet drikkelse. 

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

forslag var modtaget. 
 
6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter: 
 
På valg:  
Formand Carsten Larsen – på valg og modtager genvalg, formanden blev genvalgt med 
klapsalver. 
Bestyrelsesmedlem Pernille Worm – på valg og modtager genvalg, hun blev genvalgt 
med klapsalver.  
Bestyrelsesmedlem Dennis Birkelund Jensen – på valg og modtager genvalg, han blev 
genvalgt med klapsalver.  
Bestyrelsesmedlem Johnny Thorsen – på valg og modtager ikke genvalg, bestyrelsen 
havde en kandidat nemlig Allan Nielsen – han blev valgt med klapsalver. Johnny fik 
overrakt en stor kurv med drikkevarer og andre lækkerier med en stor tak for mange års 
bestyrelsesarbejde i fodboldklubben. 
 
Valg af suppleanter:  
Suppleant Egon Wille – blev valgt med klapsalver.  
Suppleant Søren Christensen – blev 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 2024 
Conni Olsgaard, kasserer og på valg i 2023 
Dennis Laursen, på valg i 2023 
Pernille Worm på valg i 2024 
Allan Nielsen på valg i 2024 
Henriette Holmgaard på valg i 2023 
Bo Albin Hansen på valg i 2023 
Dennis Birkelund på valg i 2024 
Egon Wille, suppleant på valg i 2023 
Søren Christensen, suppleant på valg i 2023 
Addere Revision, bilagskontrollant 

 
7. Eventuelt – ingen indkomne forslag. 

 
Dirigenten takker for god ro og orden og det samme gør referenten. 
 
22/2-2022 Conni Olsgaard   

 
 
 
  Godkendt af formand Carsten Larsen den 


