Generalforsamling i ASG´s Venner
På baggrund af det smitteudbud, der var af Covid 19 omkring d. 3. december 2021 på Nordlandet,
hvor flere beværtninger havde lukket, samt stort smitteudbrud blandt medlemmerne på Sandvig
Havn, så var bekymringen hos bestyrelsen, at afholdelsen af generalforsamlingen kunne føre til
eventuel smitte.
Situationen kunne også ses på ASG´s medhjælperfest, som blev afholdt fredag d. 26. november,
hvor der op til eventen var ca. 20 afbud de sidste par dage.
For at undgå at komme i den situation at stå med 25 kilo stegte ål til ca. 15 personer, så bestyrelsen
ingen anden udvej, end at aflyse årets generalforsamling.
Vi håber alt er normalt næste år.
Jeg vil nu gennemgå de punkter der normalt vil være på generalforsamlingen.

Formandsberetning:
Vi har i år mistet 2 medlemmer.
Jørn Holm Petersen
Jørn var lige til det sidste et kendt ansigt både i hallen og i klubhuset, hvor Jørgen holdt sig selv og
andre opdateret med, hvad der skete på Nordlandet.
I 1970 fik Jørgen ASG´s sølvnål for sit frivillige arbejdet for klubben.
D. 23. november i år mistede vi Basse Jørgensen.
Basse har i flere år stået for at skaffe ålene til Generalforsamlingen.
Basse vil blive husket for sit gode humør og sine festlige indslag.
- Æret være Deres minde.

Som I ved, er foreningens formål at give ASG økonomisk støtte eller lægge arbejdskraft til rådighed
hvor vi kan gøre en forskel.
Arbejdskraften er typisk opsætning af stole, borde, pålægning af hal gulvet og at byde velkommen
til jule- og nytårskoncert samt revyen.
Men i år har Corona betydet aflysning eller udsættelser af stort set alt.
Hvad fremtiden byder i forhold til Corona pandemien, kan vi kun gætte på.
Men vi håber, at der i det kommende år, vil være mulighed for at afholde en Nytårskoncert og en
revy.
Julekoncerten har ASG for nuværende valgt ikke at afholde.
Som noget særligt næste år, har ASG 100-års jubilæum. Hvad der kommer til at ske, ved jeg ikke,
men sæt et kryds i kalenderen d. 17. september 2022.
Jeg er sikker på, at ASG kommer med mere information omkring dette senere.

Økonomien:
Foreningens indtægter er i øjeblikket fordelt på 2 indtægtskilder, som er kontingent og indtægter fra
Folkemødet. Ang. kontingent er vi i øjeblikket 94 medlemmer, hvoraf Knud Hansen er
æresmedlem.
Jeg vil opfordre til, at hvert medlem finder et nyt medlem, således at vi kan blive endnu flere.
I år var Folkemødet reduceret til en miniudgave, hvor der kun var aktivitet på Cirkuspladsen.
Derfor beholdt Folkemødet selv vagterne for udskænkning m.v. i barerne.
2 dage før Folkemødets start blev vi tilbudt at sælge kage og kaffe ved testcenteret ved Kjærnæs
Grunden. Dette tilbud afstod vi fra, og derfor har foreningen ikke haft nogen indtægter i år
vedrørende Folkemødet.
Foreningen kan takke sig selv for, at vi med rettidig omhu igennem de senere år har opsparet,
således at vi i dag har en god/sund økonomi.
I 2022 forventer man igen et normalt Folkemøde, som vi husker det.
Derfor er vi allerede nu i dialog med Folkemødet omkring hvad vi kan hjælpe til med. Vi håber alle
vil hjælpe til, således at vi kan være med til at skabe et overskud til gavn for ASG´s ungdomsafdelinger.
Vi har igen i år bevilget penge til forskellige afdelinger i ASG.
Foreningen må udlodde 2 x kr. 15.000,00 over 2 perioder dvs. kr. 30.000,00 i alt.
Der kan søges inden d. 1. maj og d. 1. oktober.

Og vi må max give kr. 7.500,00 pr udlodning.
Men vi skal altid sørge for, at der er kr. 60.000,00 på kontoen.
Vi fik 3 ansøgninger i år, som alle har fået et positiv svar.
Fodbold: Mundbind til 15 personer, således at de så ens ud på en tur til København kr. 745,00.
Fodbold: Rejse til København for 60 personer kr. 7.500,00.
Volley: Rejse til København kr. 7.500,00.
Noget, som jeg er stolt af er, at vi tidligere har givet kr. 7.500,00 til den nye klatrevæg i hallen.
Derved har Vennerne været med til at starte en ny afdeling op i ASG. I dag er der ca. 10
mellemmer, og der er flere på vej.
Til slut vil jeg gerne sige
Tak for fremmødet her i dag
Tak for opbakningen fra alle medlemmer
Tak til enhver, der på den ene eller anden måde har gjort en indsats i årets løb
Tak til alle i bestyrelsen, for året der snart er gået

Tak for ordet.

Regnskab:
En af de store udgifter vi har, er afholdelse af generalforsamling. Og som i ved blev denne også
aflyst i 2020.
Nogle af de bevilgede udlodninger til rejser for ungdommen blev også aflyst pga. Covid -19.
Dette kombineret med indtægterne fra kontingent, så ender årets resultat med et overskud på
kr. 7.361,16 mod et underskud i 2019 på kr. 20.276,09.
Status på bankkontoen er et plus på kr. 198.671 og en kassebeholdning på kr. kr. 1.810,00.
Driftsregnskabet for 2020-2021 er vedhæftet, eller kan også ses på ASG´s hjemmeside.
Regnskab er kontrolleret og godkendt af vore revisorer.

Valg til bestyrelsen:
Ifølge vores vedtægter er følgende på valg for en 2 årlig periode:
Formand

Brian Jensen

modtager genvalg

Bestyrelsesmedlem

Johnny Hvid

modtager genvalg

Revisor

Ajly Kofod

modtager genvalg

For 1-årige periode:
Bestyrelsessuppleant

Alexander Rud Andersen modtager ikke genvalg

Bestyrelsen foreslår

Mogens Andersen

I tilfælde af Bestyrelsen ikke har modtaget en skriftlig indsigelse inden d. 1. januar 2022, betragtes
det som vedtaget.
Fastsættelse af kontingent:
Pga. af det lave aktivitetsniveau, så har bestyrelsen besluttet, at der ikke vil blive opkrævet
kontingent for 2022.
I tilfælde af Bestyrelsen ikke har modtaget en skriftlig indsigelse inden d. 1. januar 2022, betragtes
det som vedtaget

Indkomne forslag:
Bestyrelsen vil anmode medlemmerne om, at give bestyrelsen mandat til en ekstra ordinær
udlodning på kr. 50.000,- i forbindelse med ASG´s 100-års jubilæum.
ASG skal som forening følge med tiden.
De traditionelle afdelinger er under pres for nye tilbud til ungdommen.
Derfor ønsker vi, at dette beløb skal gå til at udvikle ASG med en ny afdeling, som f.eks. kunne
være en padel tennis afdeling.
Men det er helt op til Bestyrelsen i ASG.

I tilfælde af Bestyrelsen ikke har modtaget en skriftlig indsigelse inden d. 1. januar 2022, betragtes
det som vedtaget.
Eventuelt:
Normalt vil vi under dette punkt oplyse følgende:
Årets ASG’er som vælges af ASG’s bestyrelse.
Vennerne overrækker prisen sammen med kr. 1.000,00.
Vennerne har i år ikke modtaget et navn fra ASG’s bestyrelse – så derfor ingen årets ASG’er pris.

ASG´s Venners pris vælges af ASG venners bestyrelse.
Vennerne overrækker prisen sammen med kr. 1.000,00.
Der var flere i spil, men en enig bestyrelse har valgt. - når vi har overrakt prisen til vedkommende,
vil det blive oplyst/opslået på ASG’s hjemmeside (venner).
Til slut vil jeg ønske jer alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.
Med venlig hilsen
Formand for ASG´s Venner
Brian Jensen

