
Generalforsamling i IF Posten d. 4/3 2020 
 
Til stede:  

 

• Rasmus S. Jensen 

• Jakob Nesager Skibsted 

• Anders Meldgaard Kristensen 

• Christoffer A. Quist Madsen 

• Denis Dandic 

• Peter Nielsen 

• Joan Nørgaard 

• Brynjolf Skaalum 

 

 

Dagsorden for generalforsamlingen var følgende: 

1. Valg af dirigent 

2. Beretning 

3. Indkomne forslag 

4. Fremtidigt virke 

5. Regnskab og budget 

6. Valg 

7. Eventuelt 

 

 

1. Valg af dirigent:  

• Som sædvanlig enighed om, at det ikke var nødvendigt at vælge en dirigent (kun 8 personer 

tilstede) 

• Joan: Generalforsamlingen var blevet lovligt varslet inden for den i vedtægterne fastsatte 

tidsfrist (lagt på hjemmesiden d. 02-02-2020) 

 

 

2. Beretning:   

• Rasmus: 7-mands holdet har fungeret godt og smidigt mht. at skaffe spillere nok til 

kampene. Holdet endte omtrent midt i tabellen. 11-mands holdet (serie 5) endte i den gode 

halvdel, og blev siden nummer 3 i den pulje, som holdet efter opdeling i jævnbyrdige puljer 

blev placeret i. Selvom kampene gik ganske godt, har fremmødet til træning generelt været 

skuffende med gennemsnitligt omkring 10 spillere til træning pr. gang. 

 

Der er pt. for få spillere i truppen til at dække de to hold (7- og 11-mands), så der arbejdes 

på måske at fusionere med et af de andre hold, som holder til på Ellekær. 

 

 



3. Indkomne forslag: 

• Ingen… 

 

 

4. Fremtidigt virke: 

• Denis: Hasle Boldklub får efter al sandsynlighed tildelt alle baner på Ellekær, når der i 

fremtiden kommer gang i byggeprojektet. Årsagen er, at Aarhus Kommune ønsker at gøre 

en indsats for at engagere områdets børn og unge i at dyrke idræt – og Hasle Boldklub har 

børne- og ungdomshold, derfor får de brugsret over banerne. Tidshorisonten hedder pt. år 

2025. 

 

 

5. Regnskab og Budget - Joan: 

• Årets resultat: -3.589,09 kr.  

• Budget: Der budgetteres med et samlet overskud på 1.500,00 kr. i 2020 

• Egenkapital i IF Posten pr. den 31-12-2019: 39.716,76 kr. 

• Det detaljerede regnskab, budgets samt status for IF Posten kan tilgås via foreningens 

hjemmeside: http://aarhusposten.dk/ 

 

 

6. Valg: 

• De valgte på generalforsamlingen var følgende:   

- Joan Nørgaard, kasserer (modtog genvalg) 

- Denis Dandic, bestyrelsesmedlem (Peter Nielsen modtog ikke genvalg) 

- Jacob Nesager Skibsted , bestyrelsessuppleant (modtog genvalg) 

- Lars Nielsen, revisor (Bo Kristensen modtog ikke genvalg) 

- Anders Meldgaard Kristensen, revisorsuppleant 

 

 

7. Eventuelt: 

• Anders: Foreslog at der laves et opslag på Facebook omkring IF Postens 75-års jubilæum, 

hvor der spilles en intern opvisningskamp samt holdes reception. Der var opbakning til 

dette forslag.  

 

Slutteligt fik Peter Nielsen en erkendtlighed af Joan på vegne af foreningen, fordi han nu 

valgte at stoppe i bestyrelsen efter mange års aktiv deltagelse.  

 

 

Herefter blev forsamlingen hævet… 

 

(Ref. Brynjolf Skaalum) 

 

http://aarhusposten.dk/

