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Protokoll generalforsamlingen i Aarhus 

1. Åbning af forsamlingen igennem formanden 

 

- Thore åbner generalforsamlingen og takker for året der gik.  

 

 

2. Valg af dirigent 

 

- Er ikke nødvendigt, da det er overskueligt uden.  

 

 

3. Formandens årsrapport 

 

- Thore præsenterer året der gik med væsentlige fokuspunkter, som fx. kontakten til Dortmund 

som er udfordrende, og der stadig er en del ansøgninger om billetter dog færre ansøgninger 

end sidste år.    

 

 

4. Kassererens årsrapport 

 

- Anders præsenterer nøgletallene fra året der gik med et overskud på 373,3 og en 

kassebeholdning 16.208,64.  

 

 

5. Anmodninger om ændringer af vedtægterne 

 

- Ikke nogen nye anmodninger, men næste år vil der komme en anmodning omkring en anden 

længde af valgperioden for bestyrelsesmedlemmer, for at sikre at ikke hele bestyrelsen står til 

valg på én gang.  

 

 

6. Vedtægtsmæssig valgordning  

 

6.1 Formand 

- Thore bliver genvalgt  

 

6.2 Næstformand 

- Johnny bliver genvalgt  

 

6.3 Kasserer 

- Anders Munch bliver genvalgt 

 

6.4 To bestyrelsesmedlemmer  

- Ditte opstiller og bliver valgt 

- Alexander bliver genvalgt 
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6.5 Suppleanter 

- Peer Sander bliver suppleant  

- Eik forbliver suppleant.  

 

7. Generelle ting 

 

7.1 Aktion for danskerne i truppen 

- Ditte og Thore vil prøve at tage kontakt til agenten for Jakob Bruun Larsen. Thore prøver at 

kontakte Thomas via de sociale medier, da Jakob ikke svarer.  

- Anders Munch vil prøve at få kontakt til Flemming Povlsen, for at lave et event med ham.  

 

7.2 Mere engagement! Ansvar for ting.  

- Johnny tjekker op på en ny bestilling af trøjer. 

- Johnny tager kontakt til Jens Yde angående polo’er og større trøjer, samt manglende levering af 

polo’er. 

- Der bliver lavet halstørklæder til dette år. Johnny hører Jens angående halstørklæde og Eik 

henter også et tilbud ind på halstørklæder.   

 

7.3 Ansvar til hvert eneste bestyrelsesmedlem – eller også andre medlemmer? 

- Thore tager kontakt til Schulze og hører ham om han har interesse for deltagelse igen. 

 

7.4 Synlighed! 

- Facebook rettigheder skal deles mere ud – nye klistermærker bliver bestilt af Johnny. Vi 

bestiller 1000 nye klistermærker.  

 

7.5 Fællesturer 

- 3 muligheder bliver lagt op af Thore; Wolfsburg, Leverkusen og Stuttgart hjemme. 

- Fælles arrangement med Flemming Povlsen kunne være en mulighed, hvis Anders Munch får 

kontakt Flemming.  

- Tilskud til fællesarrangementer skal medlemmer informeres bedre herom.  

 

 

8. Eventuelt  

 

- Mere Information til medlemmer omkring fællesarrangementer.  

- Ny hjemmesideansvarlig – brug billedarkivet og hele hjemmesiden skal opdateres.  

- Nyt opslag i den anden Dortmund-gruppe – det laver Thore og snakker evt. med Allan 

Mortensen og evt. andre sider eller grupper.   

- Opfordrer folk til at tage billeder og tagge folk og fanklubsiden. 

- Stropper til banneret skal laves, så det er nemmere at hænge op på stadion.   

- Folk skal tage billeder og ligge dem op efter hver tur for at kreere lidt stemning inde på 

gruppen.   

- Mere konsekvens ved, at folk ikke viser de vil være aktive.  
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- Aktive medlemmer får en fortrinsret ved lodtrækning af billetterne og det skal tilføjes i 

vedtægterne og idet man henviser til paragraf 12. 

 

 

 

INFO: Næste års generalforsamling vil blive afholdt, 

LØRDAG D. 5. OKTOBER 2019 

- Lokation for generalforsamlingen vil blive besluttet, når vi kommer tættere på, og folk tilmelder 

sig! Først der kan vi se hvor det vil være mest hensigtsmæssigt at placere generalforsamlingen i 

forhold til, hvor folk kommer fra i landet. 

- Vel mødt! 


