
Generalforsamling 13. november – AaB 89ers 
 

1. Valg af dirigent 

Jakob Zinck Thellufsen blev valgt som dirigent. 

2. Formandens beretning  

Formanden beretning er vedhæftet referatet.   

3. Orientering om økonomi 2021 + budget 2022 

Resultat 2021: 

Vi kommer ud af 2021 med et underskud på 95.000 kr. Det er 20.000 højere end det budgetterede (-(-75.000). 

Vi har i de seneste mange år leveret overskud til klubkassen i AaB af 1885, og havde i 2021 fået godkendt at 

bruge flere penge – Disse penge er blevet brugt på at hente to importspillere og en amerikansk træner. 

Regnskabsåret 2021 har haft betydeligt lavere indtægter på grund af manglende aktivitet på stadion, Nibe 

festival og Skråen. Derudover har AaB af 1885 valgt at de midler der er kommet fra Corona-støttepuljer 

udelukkende er gået til AaB af 1885 og ikke til afdelingerne. Dette har dog som sådan ikke indflydelse på vores 

økonomi, udover at regnskabet ser dårligere ud for os i forhold til hovedklubben.  

2022 Budget: 

Det er besluttet af AaB af 1885 at alle afdelinger skal aflevere 15% af kontingent indtægter til fælleskassen, 

hvilket bliver ca. kr. 40.000. 

En ny post på budgetter er at leje toiletvogne til vores kampdage, da bestyrelsen mener at det skal være til alle 

kampe. Det er budgetteret til kr. 30.000 pr sæson 

Der er budgettteret med én import spiller i 2022 mod to stk i 2021. 

Licensstigning fra DAFF på kr. 100,00 pr medlem. Dette er en omkostning til den enkelte spiller, og ikke til 

klubben, men det vil have indflydelse på det samlede kontingent. 

Tilretning af kontingent ud fra direkte omkostninger til de enkelte hold (Kørsel og licens medtaget i kvinde og 

DS hold) 

Hovedtal: 

Kontingent+licens indtægter     kr. 347.500 

Andre indtægter (kommunalt tilskud/sponsorater/aktiviteter  kr. 437.280            i alt kr. 784.780 

Hold udgifter (Licenser/holdtilmelding/dommere/kørsel)  kr. 276.150 

Træner leder udgifter + løn og ophold til import spiller  kr. 334.850 

Andre udgifter (bidrag til 1885 og toilet forhold ved banen)  kr. 170.570 i alt kr. 781.570 

            

     overskud  i alt kr.     3.210 

Der er ikke indregnet indtægt på leje af udstyr – fordi at det ikke skal være en indtægtskilde, men en måde at 

opfordre spillere til at de på et tidspunkt selv skal købe udstyr.  

Som udgangspunkt er der 6 måneders gratis lån af udstyr.  

Yderligere kommentarer kan findes i formandens beretning. 

Ved yderligere spørgsmål angående budget/regnskab kontakt formand@89ers.dk 

 

mailto:formand@89ers.dk


Kommentarer til økonomien fra medlemmer: 

 Det er vigtigt at det er holdledere der aktivt opsøger alle der har kørt og sørger for at de får deres kørepenge. 

Det skal ikke være noget man skal spørge om. 

Vi skal være meget bedre til at fortælle hvad pengene går til når man laver frivilligt arbejde.  

Det skal være klart hvor meget man tjener pr person/time og hvad de går til. 

 

4. Bestyrelsens forventninger til 2022  

Rekruttering: 

- Målet er at nå 200 medlemmer til sommer 2024. 

o Delmål: 150 medlemmer i 2023  

- Ungdom: 

At vi har minimum 10 spillere på hver årgang til sommer 2024. 

- Senior: 

Herrer:   NL 45 spillere + 5 udviklings spillere. DS 25 spillere 

Kvinder: 25 spillere 

Stadion oplevelse: 

- Målet er at have 500 tilskurer til hver hjemmekanp 

- Toiletforhold ved banen 

Vi arbejder på at lave gamedays på stadion – enten med en for kamp til NL holdet, eller 2 andre kampe.  

- Tailgate stemning på stadion: 

o Grillen er fremme med, Pulled pork, hotdogs og andre gode sager. 

o Amerikaner biler 

o Sjove konkurrencer 

  

5. Kontingent tilretning 

Kontingenter er blevet justeret for bedre at afspejle de reelle omkostninger. Samtlige holds kontingent ligger 

lige omkring reelle omkostninger. Eks. er de samlede omkostninger pr person på nationalligaholdet ca. 3300 

kr. Se satser i nedenstående skema: 

 

Kvinder og Senior 2 har fået kamptilbud og licens og transport er derfor blevet medregnet i kontingent. 

Fra bestyrelsens side er er lagt op til at det skal være muligt for begge hold at ændre ordningen tilbage til at 

betale tingene separat hvis der er et flertal for det på holdet.  



Kontingentet til disse hold vil også blive justeret hvis at der ikke er kamptilbud. 

Stephen Marshall foreslår at søskenderabat. Det vil blive taget op i bestyrelsen til næste møde. 

 

6. Indkomne forslag 

 

a. Vedtagelse/Bekræftelse af vedtægter. 

Nye vedtægter er vedhæftet og blev vedtaget. 

 

b. Udvikling og fremtid for AaB 89ers 

Se vedlagt præsentation og beskrivelse af plan for udviklingen af Aalborg 89ers på ny lokation. 

Det er på generalforsamlingen vedtaget at arbejde videre med en fraflytning og løsrivelse af AaB af 1885.  

Der lægges vægt på at vi i AaB har ramt et loft hvor vi mener at vi som klub ikke har mulighed for at udvikle os. 

Vi har ikke kontrol over eller indflydelse på større investeringer. Vi bliver prioriteret på højde med U13/U15 

fodbold. Alt indtjening på ved salg i bod til kampe går til kantinen i AaB, også selvom at det er os der laver 

arbejdet. Vi må ikke selv stå for servering ved banen, og AaB vil ikke sørge for det. Vi forventer ikke at blive 

prioriteret højere end tidligere, ved de fremtidelige investeringer på anlægget. 

AaB vil ikke binde sig til nogle af de krav vi har fremført til næste sæson eller længere ud i fremtiden. 

Der vil til næste år være betydeligt større bidrag til AaB af 1885.  

 

Det vil kræve betydeligt mere arbejde fra frivillige, bestyrelse og arbejdsgrupper at starte klubben op på et nyt 

sted, og der er en masse ting som lige nu bliver klaret for os i AaB som vi selv skal sørge for.   

7. Valg til bestyrelse 

i. Formand – Finn R. Brandsen (Modtager Genvalg) - Genvalgt 

ii. Kasserer – Mette Thellufsen, er flyttet udenbys  - ny kasser søges 

Ny kasserer: Jakob Zinck Thellufsen* 

Kun i overgangsperioden med fraflytningen fra AaB. Fortsætter ikke som kasserer i 

ny bestyrelse.  

iii. Menigt medlem - Daniel Lassen (modtager ikke genvalg) 

Nyt medlem: Mette Lund 

iv. Menigt medlem – Lotte Levandowski (modtager ikke genvalg) 

Nyt medlem: Rune Meier 

b. Suppleanter (vælges for 1 år) 

i. - kandidat søges – Jeff Miller (modtager ikke genvalg) 

Katrine Rosenbæk 

ii. - kandidat søges – Jonas Hornuff (fortsætter karrieren i Oaks) 

Anette Pilgaard 

 


