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6 medlemmer deltog. Bestyrelsen var repræsenteret ved Michaela, Henrik, Jørgen, Peter og 2. 
suppleant Arne. Herudover deltog Jakob Andersen pr. telefon under punkt 3.

Generalforsamlingen er indkaldt den 18. juni pr. mail til medlemmerne samt på Facebook og aaf.dk.

1. Valg af dirigent og referent
Gert Mortensen blev valgt som dirigent.
Henrik Enstrøm er referent.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

2. Godkendelse af referat fra forrige generalforsamling
Forrige generalforsamling er den 31. august 2017. Referatet er godkendt.

3. Valg af kasserer for perioden 2018/2019
Jørgen Poulsen har meddelt bestyrelsen, at han er villig til at overtage opgaven.
Jakob Andersen har ligeledes meldt sig, og Jørgen trak sig. Jakob er valgt.
Bestyrelsen består herefter af:

– Michaela Baunsgaard (formand valgt for perioden 2016–2018)
– Jakob Andersen (kasserer valgt for perioden 2018–2019)
– Henrik Enstrøm (valgt for perioden 2017–2019), næstformand og sekretær
– Per Angelo (valgt for perioden 2017–2019)
– Jørgen Poulsen (valgt for perioden 2017–2018).

Arne Andersen er 1. suppleant og Karsten Madsen 2. suppleant, begge valgt i 2017 for 1 år.
Afgående kasserer Peter Drescher overdrog foreningens kontantbeholdning samt alle 

foreningens bilag og kontormidler til bestyrelsen.

8. Eventuelt
Formanden præsenterede arrangementskalenderen for august og september.
Bestyrelsen har planer om, at mindst to personer skal kunne disponere over foreningens 

konto.
Peter præsenterede regnskabet for den forløbne sæson, som det ser ud i øjeblikket. Det er også

tilgået formand og næstformand. Peter har modtaget kontingentindbetalinger og 
overført dem til foreningens konto med nogen forsinkelse. Det endelige regnskab 
præsenteres på den ordinære generalforsamling til september.

Formanden påtalte, at der mangler medlemmer på medlemslisten. Peter vil rette op på det 
inden den ordinære generalforsamling og sikre, at der bliver sendt kontingent-
opkrævninger.

Referent: Henrik Enstrøm


