
Generalforsamling Aalborg styrkeløfter Klub 2022 

Tirsdag d. 22/3 kl. 19:30, Skydebanevej 9, 9000 Aalborg 

Dagsorden iflg. vedtægterne i givne rækkefølge: 

1. Valg af dirigent 

• Skimmer 

Fremmødte medlemmer: 15 stk. 

2. Foreningens beretning v/ formanden 

• 2021 til 2022 

• Der er sket meget 

• Ekstraordinær generalforsamling i 2021 udenfor grundet corona gik 

godt 

• Corona gav udfordringer med nedlukning og restriktioner. Men 

medlemmer holdte det sociale kørende. 

• Klubben har tilmeldt sig Holdsport.dk, som er et smart online 

medlemssystem 

• Stævner: Masser af medlemmer til stævne, blandt andet DM klassisk og 

VM klassisk, som blev en kæmpe success  

• Klubben har erhvervet meget nyt udstyr, bl.a. seal row, ny 

dødløftplatform 

• Vi har fået tilskud til masser af sociale events 

• ROS til eventudvalget 

• Spørgsmål til DM klassisk til sommer: AASK skal afholde DM klassisk for 

seniorer til sommer i DM ugen i samarbejde med DSF. Et stort event. 

• DSF har 40 års jubilæum: Formand Jeppe har lavet et skriv om klubbens 

historie 

3. Godkendelse af regnskab v/ kasseren 

• Regnskabet er godkendt 

4. Indkomne forslag 

• Ingen indkomne forslag 

5. Valg af bestyrelse 

• Valg af bestyrelseskandidater i givne rækkefølge: 

i. Næstformand 

1. Jonas Møll modtager genvalg 



2. jonas møll er valgt ind 

ii. Kasserer 

1. Mathias Høberg Petersen modtager genvalg 

2. mathias høberg Petersen er valgt ind 

iii. Suppleanter 

1. Christian Hjarneøe Pedersen modtager genvalg 

2. Oda Jystad Jensen stiller op til posten 

3. Christian hjarneøe pedersen og Oda jystad jensen er valgt 

ind 

iv. Revisor: 

1. Martin Louis Brix modtager genvalg 

2. martin louis Brix er valgt ind 

v. Revisorsuppleant: 

1. Jonas lundberg stiller op til posten 

2. Jonas Lundberg er valgt ind 

6. Evt. 

• Medlemsforslag: Sidste år blev holdt ’fredagsbar’. Ønsker at det kan 

afholdes igen. Eventudvalget svarer, at det er i kortene, men grundet 

mange andre begivenheder (og stævner) er det ikke planlagt endnu. 


