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Referat af AIF-generalforsamling 2021 

afholdt den 30/9-2021 i AIK 
 

Jan Ellegaard bød velkommen og forestod valg af dirigent. 

1. Valg af dirigent og stemmetællere 

Valg af dirigent: Tom Bytoft blev foreslået og valgt.  

Tom takkede for valget og konstaterede, at GF ikke kunne afvikles i marts som det ellers er 
vedtægtsbestemt pga. Corona-restriktioner.  

Der har været opslag vedr. nærværende generalforsamling i AIK fra 11/8 på skærmene, idet opslag 
i papir ikke længere er en mulighed. Generalforsamlingen blev konstateret lovligt indvarslet. 

Stemmetællere vælges hvis behov. 

 
2. Bestyrelsens beretning for hele foreningen for det forgangne foreningsår til godkendelse. 

Jakob Rasmussen aflagde årsberetningen.  

 

Auning IF Årsberetning 2020-2021 – aflagt september 2021 

Som foreningsmenneske oplever man et og andet gennem årene. Sæsoner der driller, manglende 
trænere og frivillige, bøvl af forskellig slags. Men at vi skulle opleve, at statsministeren gik på 
landsdækkende TV og meddelte, at vi skal lukke og slukke ned – det var lige godt 1. gang. 

Corona har her lige som alle mulige andre steder spillet en afgørende rolle. Vi har været lukket 
ned, vi har måtte lave reducerede hold, vi har skulle gøre rent mm., selv om vi helst bare vil have 
fokus på sporten. Frustrationerne har været reelle, og vi har måtte bruge meget tid på at orientere 
os og rette ind efter skiftende og ofte noget uklare retningslinjer osv. Men vi har holdt ud og 
forsøgt at skabe de bedste rammer for vores medlemmer, når vi kunne. Tak til AIK for 
samarbejdet. 

Hver afdeling har arbejdet hårdt. 
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AIF Håndbold 

Det har været hårdt for håndboldafdelingen, at det har været en sæson præget af restriktioner og 
nedlukninger – aflyste træninger, kampe og manglende socialt samvær. Det ses både i antallet af 
medlemmer og ikke mindst økonomisk. Alle de arrangementer, som afdelingen plejer at tage ud 
og hjælpe til, blev også aflyst med tabt indtjening til følge.  

2020 gav afdelingen et underskud på ca. 20.000 kr. Det skyldes bl.a., at turneringen lukkede ned 
kort efter opstart, et kasserer-skifte og overgang til nyt kontingentsystem har alt sammen haft stor 
betydning for det. 

Afdelingen ser frem mod sæsonen 2021-2022, men det vil uden tvivl kræve hårdt arbejde for at få 
nye såvel som ”gamle” medlemmer i gang igen. Vi ser frem til fremadrettet igen at skabe liv, larm 
og glæde i hallerne.  

 

AIF Tennis 

Sæsonen er driftet fint i Tennis og med et godkendt antal medlemmer. Banerne er i denne sæson 
helt klargjort til sæsonstart og med opfordring til medlemmerne om hjælp til vedligehold. Bane 1 
er meget velholdt, så ros til medlemmerne fra bestyrelsen. 

 

AIF Badminton 

Corona betød ca. 7 måneds badminton mod normalt ca. 10 måneder. Der er desværre oplevet en 
nedgang i 2020 på både børn/ungdom og voksentræning samt udlejning af baner. Så derfor er 
afdelingen ca. 20 medlemmer mindre i 2020 end i 2019. Der har dog været lidt indtægt på booking 
på timebasis, og det er nogenlunde det samme, som det plejer.  
 
I denne sæson 2020/21 er det lykkes os igen at få fat i en professionel træner. Pengene kommer 
fra Bierfest-overskuddet fra de sidste 3 år. Så det vil vi satse på de næste 2-3 år, og så evaluerer vi 
herefter. Det vil nok betyde underskud i de første par år, men skulle gerne samtidig give flere 
medlemmer og derved udligne sig selv. Mange af børnene rykker sig i positiv retning, og det er 
super-sjovt til træningen.  
 
Derudover har vi flere børn, som deltager i stævner rundt omkring, og de klarer sig rigtig godt.  
Alle trænere og hjælpetrænere gør en kæmpe indsats for vore kære børn- og ungdomsspillere. 
For første gang har vi afholdt en badmintonskole i sommerferien sammen med DGI og med stor 
succes, da ca. 20 børn deltog fra klubber rundt om på Djursland. Vi havde selv spillere med. 
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På trods af Corona lykkes det at afholde vort egen stævne i oktober 2020, som var en stor succes 
(95 deltagere) og dermed maks. for hvad vi kan have af spillere i en hal på en dag. Vi har 
efterfølgende fået rigtig meget ROS fra spillere og forældre. Det skyldes nok, at vi afviklede vor 
stævne på en helt andet måde, end andre klubber gør, og det gav som sagt bonus. Vi skal i 2021 
afholde et stævne igen i nov. måned, og vi er spændt på, om vi kan gentage succesen.  
 

AIF Fodbold 

Der er, imens verden stod stille, heller ikke sket frygtelig meget i fodboldafdelingen. Som så mange 
andre steder var alt aflyst, inklusiv vores store arrangementer; Fodboldskole, Brix mini cup og Brix 
cup. Dog kunne vi, på trods af at vi ikke kunne ses, understrege det sammenhold der er i 
fodboldafdelingen, ved at alle seniorer betalte fuldt kontingent hele 2020, og senior træneren gik 
ned på halv løn. Der nåede at blive spillet lidt fodbold i andet halvår af 2020, men stadig med 
restriktioner. 

Da kalenderen skrev 2021 begyndte vi så småt at blomstre som afdeling igen. Vi fik af 
sponsorudvalget doneret en kridtrobot, så alle baner nu står snorlige og kan kridtes op ved blot et 
par tryk på en tablet. Desuden fik målene på stadion nye blå/hvide net, og hele træværket rundt 
om stadion blev slebet og malet. 

Vi oplever stigende medlemstal, hvilket, ud over tilflytning til byen, utvivlsomt skyldes det danske 
landsholds flotte præstationer og hele Aunings landstræner. 

I uge 27 kunne Steffan og holdet bag fodboldskolen igen melde udsolgt og endnu engang blev 
ugen båret af alle de fantastiske frivillige, der er til et sådant arrangement. 

I uge 47 vil hallerne igen være fyldt af glade børn, når Brix mini cup atter afholdes. 

 

AIF Bordtennis 

Da bordtennis’ formand af private årsager stoppede i efteråret 2020 trådte Gustav til og har 
fungeret som formand. John E. Jakobsen er nu valgt som afdelingens nye formand. 

Corona har kostet afdelingen dyrt, da de fleste af medlemmerne i ungdom og senior forsvandt 
under Corona restriktionerne. Der var enighed om, at bestyrelsen herefter kun skal koncentrere 
sig om +60’erne. Kommer der ildsjæle, der har lyst til at starte ungdom og senior op igen, så tager 
vi den derfra. 

Ydermere forlod vi vores gamle lokaler pr. 31 dec. 2020, - og skal herefter spille i Auning Hallen. 
Vores plan er at få aftalt med Auning Hallen for at få aftalt, hvordan vi agerer, - når vi nu begynder 
at spille igen. 

 

AIF Gymnastik 
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Det har været et år med afstand og mange skiftende regler. Pladskrav pr. deltagere ændrede på, 
hvor mange vi kunne lukke op for på børneholdene i gymnastiksalen. Instruktørerne blev 
udfordret i opbygning af træningstiden og anvendelsen af redskaber, for der ikke skulle gå for 
meget tid fra børnene til rengøring. Alle instruktør og hjælpere var klar på opstart, med de ekstra 
tiltag der skulle til med afspritning af hænder og redskaber ligesom udluftning mellem holdene. 
Det blev løst helt fantastisk, og børn som forældre tog godt imod de nye tiltag. 

Sæsonen har haft færre deltagere i alt, hvilket også har kunnet mærkes på økonomien.  

Selvom Corona forsøgte at tage magten over det frivillige foreningsliv, havde afdelingen ikke bare 
et, men tre nye hold, der forsøgte at kæmpe og komme i gang: Baby sansemassage, Zumba og 
JumpFun.  

JumpFun er et hold for børn og unge på 6-12 år, der endnu ikke har fundet sin rette hylde inden 
for motion. Det kan være børn, som kæmper med overvægt, manglende opbakning i hjemmet 
eller meget andet. Der er flere tiltag for at finde børnene, som hører til på den type hold. 
Julemærkehjemmet i Hobro, kontakt med DGI og sundhedsplejersken på skolen for at nævne 
nogle. Trods vores åbnede tilgang til projektet og med de helt rigtige voksne koblet på, blev det 
kun til 1 deltager i den forgangen sæson. Det er ikke et hold, vi forventer det strømmer til med 
deltagere fra første time, men vi har kæmpet for at gøre opmærksom på, at der er et tilbud til de 
børn og unge.  

Vi ser frem mod en ny sæson, vi håber og ønsker det bliver med vores opvisning som afslutning 
denne gang. 

 

Svømning 

Medlemmerne tog det pænt, selv om vi måtte melde ud, at forårssæsonen 2020 blev lukket ned 
før tid, og at vi desværre ikke kunne refundere resten af sæsonen. Afdelingsbestyrelsen lavede 
beregning, som viste, hvordan udgifter til kommunen for haltid, betaling for klubmodul, 
trænerlønninger mv. var faste udgifter, som allerede var udløst. 

Corona var hårdt for vores konkurrencehold, som ikke fik lov til at færdiggøre holdturneringen. 
Men tiden blev brugt – ugeopgaver blev givet online, og der blev knoklet på land. Gentagelser blev 
målt i flere hundreder. Flere koblede også op online og hjalp hinanden med at holde gejsten. Når 
det var muligt, så blev åbent vand arbejdet og konkurrencedelen tænkt sammen – så 
konkurrencesvømmerne blev opfordret til at komme ud og svømme i det åbne vand. Det gav nogle 
fine oplevelser. 

Efterårssæsonen blev planlagt med noget uro, for hvad kunne vi regne med. Gudskelov ramte vi 
smukt ned i et vindue, hvor der var ro på Corona-virus. Vi fik startet op under restriktioner, mindre 
hold, overvejelser om tid i omklædning, afvaskning af materialer osv. Noget bøvlet, men dog 
muligt. 
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Til gengæld kom vi ikke i gang, som planlagt igen januar 2021. Vi måtte vente og vente. I januar 
kunne vi se, at vi ikke kom i gang i januar. Derfor tog vi kontakt til kommunen og hallen og fik 
lovning på, at vi kunne skubbe opstart til februar – men fastholde de 14 svømmegange i 
svømmeskolen, så sæsonen blev lovet forlænget ind i maj. Hvorfor skulle medlemmerne nu satse 
og melde sig ind? Vi prøvede med nyt tiltag – en video på facebook, som kom med det gode tilbud; 
– meld dig ind nu – og få de svømmegange i foråret, som der åbnes mulighed for + hele 
efterårssæsonen for samme pris. Det gik fornuftigt. 

Tiden gik – lukningen fortsatte. Endelig var der nyt fra kommunen, som nu alligevel ikke ville 
acceptere den tidligere aftale med at forlænge sæsonen og kun ville give os få uger i april – og kun 
i det kolde bassin. Dagen efter blev vi igen kontaktet – med nyt. Nu kunne forlængelsen godt lade 
sig gøre. Forvirringen var stor. Senere forstod vi, at omgørelsen af beslutningen var koblet til, hvad 
der var blevet forhandlet på plads i Grenå i forhold til svømning og med DGIs mellemkomst. 

Vi må dog konstatere, at det er gået hårdt ud over medlemstallene, at vi ikke har kunne køre på, 
som vanligt. Og også konkurrenceholdet er blevet meget lille. Vi håber at kunne bygge nyt op og 
gerne understøtte vores ungemiljø ved at knytte tættere samarbejder med de øvrige 
svømmeklubber på Djursland. 

Åbent vand holdet har hen over sommeren lettere kunne rette ind efter de skriftende restriktioner 
og holde gang i nogle aktiviteter. Aktivitet har der også været på fondsansøgningsområdet. 
Jeannette kunne stolt melde, at vi havde fået en kano sponseret med logo og det hele. Kort tid 
efter kom meldingen --- øhhh vi har faktisk fået endnu en kano sponseret – kan vi godt tage imod 
den? Ja det kunne vi. Så nu har vi både en rød og en grøn – og kan lige som skibe lægges os 
strategisk med både en bagbords og en styrbords bøje. Nye havtasker blev det også til, så nu er 
det bare med at komme ud og få det brugt. 

 

Hovedforeningen 

På sidste generalforsamling blev det meldt, at hovedformanden ikke genopstillede, ligesom flere 
afdelinger er pressede på at skaffe folk. 

Idrætslivet i Auning har de sidste mange år været båret af fællesskabet, voksne og unge der gerne 
vil gøre en forskel for andre og være med til at gå forrest og bruge sig selv og sin fritid på andre. 
Men der kommer en tid, hvor nye kræfter skal hentes ind, for at styrke fællesskabet og nye ideer 
skal bringes i spil. Det er bare ikke let i dag, at finde nye instruktører eller bestyrelsesmedlemmer, 
som har lyst til at give noget til andre. Det er tankevækkende.  

Husk at takke de instruktører/ trænere, der står for dit eller dit barns hold uge efter uge – det er 
på grund af dem, der er idræt i Auning IF. Men endnu bedre, meld dig selv som en del holdet, der 
vil AIF og gøre noget via det frivillige foreningsliv. Vi har faciliteterne i Auning, og vi har børn og 
voksne, der vil være aktive, men vi mangler DIG, der vil går forrest og løfte i flok. 
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Med hjælp fra DGI har vi arbejdet for at skaffe nye folk til det frivillige arbejde i foreningen. Vi må 
erkende, at Tordenskjolds soldater ikke kan blive ved, men uden frivillige i foreningen, så kan vi 
ikke tilbyde de mange sportsgrene og hold, som vi gør nu. 

Men vi kæmper.  

Det gør vi også i forhold til at få Bierfest 2021 afviklet. Bierfest kunne ikke gennemføres i 2020 
men 30/10 i år, så går det løs. Vi kan sagtens bruge flere hænder, og foreningen har brug for, at vi 
alle gør alt hvad vi kan, for at få billetterne solgt. En ting er at det er et kæmpe arbejde at lave 
Bierfest – men så skal det helst også give et overskud.  

Så har du ikke købt billet selv – så gør det – og lok flere med.  

Mvh 

Bestyrelsen 

 

Vi mangler dart i beretningen. Vi ved desværre ikke, om de har afholdt afdelingsgeneralforsamling. 
Ingen har reageret på email-henvendelse fra forretningsudvalget til afdelingen.   

Der blev spurgt til bemanding i afdelingsbestyrelserne. Det er meget forskelligt, idet f.eks. fodbold 
og svømning har alle pladser besat, mens badminton f.eks. kører med minimums antal 
bestyrelsesmedlemmer. 

 

Beretningen blev godkendt.  

 

3. Fremlæggelse af regnskab for foreningen til godkendelse 
Inge Pedersen fremlagde regnskabet.  

Leje af svømmehal står til nul, da afdelingens tilkøb af ekstratid, som i svømmeafdelingens 
regnskab specificeres, så det fremgår hvad der køres over kommunen, og hvad der handles direkte 
med AIK er lagt ind under halleje. Linjen fjernes i hovedforeningens regnskab.  

Øvrige tilgodehavende er penge, som vi som forening har lånt fonden, og de har startet 
tilbagebetalingen.   

Posten Diverse:  Det er gymnastik og fodbold især, som har posteringer under diverse. En del er 
relateret til Covid -foranstaltninger med rengøringsmiddel mm. Fodbold har en del 
kontanthævninger til forskellige indkøb.   
 
Budgettet for 2021 er reelt et nulbudget -/+20.000 kr. Vi har også fået ekstra tilskud fra 
Kommunen, og det har lunet.  

Regnskabet blev godkendt.  
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4. Behandling af indkomne forslag 
Der er ikke indkommet forslag.  

Siden vedtægterne blev tilpasset aug. 2020 er der igen sket ændringer vedr. AIK-fondens status og 
vedtægter, og der er derfor ønske om, at vedtægterne i AIF endnu en gang tilpasses, så der igen 
skal vælges repræsentanter til fondsbestyrelsen. Dette skal medtages på næstkommende 
hovedgeneralforsamling. 

 

5. Fremlæggelse af handlingsplan og budget for hovedforeningen 
 

Næstformand Christina Hansen fremlagde, at hovedbestyrelsen har 3 hovedindsatsområder: 

• Bierfest 
• Formandskab 
• Medlemmer tilbage i afdelingerne.  

Det blev italesat, at nyt formandskab er mest kritisk for foreningen. På sidste generalforsamling 
meddelte hovedforeningsformand Jakob Rasmussen, at han trådte tilbage. Det har ikke været 
muligt at finde en ny hovedformand. Der har været interim forretningsudvalg, hvor Jan Ellegaard 
har indgået. På valg i år er næstformand og hovedkasserer. 

Der er nu valgt til hovedforeningerne fra afdelingerne. 

Budgettet 2021 blev godkendt. 

 

6. Valg af 3 medlemmer 2 på ulige år og 1 på lige år samt af 1 suppleant for 1 år 
 

Der har været nedsat udvalg, som har arbejdet med at lave skriv/jobopslag i jagten på 
formandskandidat i samarbejde med DGIs Flemming Mølgaard. Der har været lavet liste med 
potentielle kandidater, og der har været taget kontakt til folk – men uden held.  

Hele hovedbestyrelsen har arbejdet med sagen. Christina Hansen har dertil haft kontakt til 
kommunikationskonsulent fra DGI Østjylland i forhold til at kommunikere situationen bedst 
muligt. Respons derfra er dog kommet så sent, at det ikke har været muligt at indarbejde det 
endnu.   

Forslag at Inge Pedersen fortsætter som kasserer, og hun tager imod genvalg. Valgt med 
akklamation.  

Næstformand Christina modtager ikke genvalg.  

Der mangler også en hovedformand.  
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Der skal derfor indkaldes til ekstraordinær generalforsamling 5 uger fra dags dato. Det siddende 
forretningsudvalg skal fortsætte arbejdet med at finde løsning. Hvis der på den ekstraordinære 
generalforsamling ikke findes et formandskab, så er muligheden yderligere 6 uger og så mulighed 
for opløsning på endnu en generalforsamling. Uden ledelse – så opløses foreningen.  

Vedtægternes bestemmelser blev oplæst.  

Afdelingerne vil kunne trække sig ud og lave deres egen forening i stedet for en afdeling.  

Der blev spurgt til, om der er tanker om at skrue tingene sammen på en anden måde? Kan 
vedtægterne ændres, så det skrues sammen på anden måde. Det er mulighed. 

Formand og næstformand og kasserer udgør forretningsudvalget.  

Det kan konstateres, at det er for meget både at være formand i en afdeling og være i 
formandskabet for AIF.  

Vi må dele opslag igen, og lave avisartikel – og sende direkte besked til medlemmerne.  

Respons på de målrettede henvendelser har indtil nu været, at folk har for meget andet 
bestyrelsesarbejde. ”Tak men nej tak det er ikke lige mig”.  

Opfordring til at søge inspiration andre steder fra.  

Ildsjæle – det kan være svært at finde, da man brænder for en sportsgren og ikke for det 
administrative i den fælles hovedorganisation. Hvis man kun skal sidde med det overordnede, så 
skal det være en, som interesserer sig for ledelse. Det er svært at finde en, som ikke brænder for 
én idrætsgren.  

DGI har været ind over, men løsningen er ikke fundet.  

Kan vi organisere det på en anden måde? Lave nye vedtægter. Ansat forretningsfører kan fungere 
andre steder, og forretningsudvalg. Skal vi have formandskab?  

Vi ændrede vedtægterne, fordi der ikke var opbakning fra afdelingerne til 
Hovedbestyrelsesmøderne, og vi så behovet for, at hovedforeningen trådte i karakter og kunne 
understøtte afdelingerne.   

Vi skal kikke på mulighederne, der er.  

Vi ser frem til at få ny Generalforsamlingsindkaldelse. Udover valg til formandskab skal der også behandles 
fondspunktet, der blev taget ud på generalforsamlingen i 2020. Per Erebo orienterede om, at AIF har 
magten i fonden, hvor to er på valg i år.  

 

7. Valg af 1 intern revisor for 2 år 
Bjarne Møller Nielsen blev valgt med akklamation.  
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8. Eventuelt 

Vedtægterne fremsendes igen. Det er konstateret, at Auning Sport ikke er opdateret med den nyeste 
udgave af foreningens vedtægter.  

Orla spurgte til MobilePay. Det koster nu 50 kr./mdr. + transaktionsgebyr. Badminton er endt med at 
betalte gebyret, hvordan er det muligt. Gebyret opkræves sammen med månedens første transaktion. Der 
er generelt stigende priser for at bruge de forskellige bookingsystemer, og betalingerne vil gerne være på 
MobilePay.  

Der er problemer med nye regler, hvor GDPR gør, at der i Globus Data ikke længere registreres fødselsdato. 

Ros for det store arbejde for at skaffe nye folk.  

 

Tak for god ro og orden. Kæmpe udfordringer men ser frem mod løsninger. God arbejdslyst.  

Tom Bytoft nedlagde hvervet, og Jan Ellegaard takkede for indsatsen og udtrykte ønske om, at deltagerne i 
dag også kommer til den ekstraordinære generalforsamling. 

 

     

Dirigent: 
 
 

 Referent: 

Tom Bytoft  Christina Udby Hansen 
 

 

 

 

 


