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Referat 
 
 
1. Valg af dirigent og referent 

Uffe l. Vind blev valgt som dirigent og kunne godkende repræsentantskabsmødet 
som korrekt varslet. 
Arno Gormsen blev valgt som referent 
 

2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 
Jan Bundgaard fremlægger beretning (se vedlagte – bilag 1) 
Godkendt uden bemærkninger 
 

3. Regnskab til godkendelse 
Kjeld Møberg fremlagde regnskab (se vedlagte – bilag 2) 
Regnskab godkendt uden anmærkninger 
 

4. Godkendelse af nye medlemsforeninger 
Ingen nye foreninger 
 

5. Orientering om budget 
Budgettet blev fremlagt 
 

6. Fastsættelse af kontingent 
Ingen ændringer af kontingent 
 

7. Indkomne forslag 
Ingen 
 

8. Valg af formand, jævnfør § 11 
Nuværende formand Jan Bundgaard genopstiller ikke. 
John Hansen har meddelt at han er villig til at modtage valg som ny formand og blev 
efterfølgende indvalgt som formand for AAF 
 

9. Valg af den øvrige bestyrelse og to suppleanter, jævnfør § 11 
På valg er: Kjeld Møberg, Nina Jansen og Inge Johnson. Inge genopstiller ikke. For 
at opfylde de vakante pladser er der 5 personer på valg, hvoraf Nina og Kjeld 
modtog genvalg. 
Der er et forslag til bestyrelsen og det blev:  Keld Mathiesen (formand Parasport) 
Der var ikke flere der stillede til valg og der var desværre heller ingen suppleanter 
der stillede op. 
Der blev besluttet at bestyrelsen selv supplerer sig efterfølgende. Dvs. at der konkret 
er 2 pladser ledige, samt 2 suppleant pladser. 
 

10. Valg af to revisorer og en suppleant, jævnfør § 13 
Lene Jensen valgte at stille sig til rådighed som revisor. Malene Jørgensen er 
ligeledes valgt som revisor og Pia Sørensen tog revisorsuppleant posten. 
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11. Eventuelt 

Der blev overrakt en afskedsgave til den afgående formand og ligeledes til Inge for 
den indsats de ydede.  
Ligeledes en tak til Uffe, som sikker dirigerede os gennem mødet. 
Der blev ligeledes overrakt erkendtligheder fra de ansvarlige fra kommunen til Jan 
med en tak for godt samarbejde. 
John Hansen afsluttede mødet. 

 

 

 

 

Bilag 1  - kopi af formandens beretning 

Bilag 2 – kopi af regnskab, samt budget 


