Referat generalforsamling 2016 d. 27/2 2016
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Andy Grantham som dirigent, hvilket vedtages. Dirigenten tjekker at
generalforsamlingen følger reglerne til indkaldelse i tide. Dette er tilfældet. Desuden læser dirigenten
dagsordnen op.

2. Formandens beretning og årets M/K
Formanden viser en video: “Kurt kom forbi” indslag om ARK. Der klappes.
Vi er godt i gang med 2016, trænerteam og kampkalender er på plads. Vi har et stærkt sikkerhedsnet af
trænere og forældre. Senior herrerne har Danmarks bedste trænerteam i Chris Adby og Preben
Rasmussen, efter sommerferien også Christian S. Jensen. Rene Thorup Christensen er cheftræner for
ungdom, med hjælp fra Asbjørn Fog og Daniel Rasmussen. Derudover har vi Jens Willumsen og Jens
Hauge som backup. Steve står for U8/U10. På kvindesiden har vi for Anna Vedels og Lucy Davies
fortjeneste fået noget godt op at køre, Niels ”Chief” og Louis Tetevide træner, med Lucy som
kvindeansvarlig.
Det har været vigtigt at få styr på trænerteamet, så vi kan undgå situationer som i sidste sidste år med
afbud og sygdom.
2015:
Der var god træningsstart med Christian S Jensen indendørs. Jens Willumsen og Daniel Rasmussen
stod for ungdom, hvilket ikke var nok. Preben sammen med Jens Hauge arbejdede på at få rugby
indført som valgfag i Viby Skole, hvilket er lykkedes. Kom ned og hjælp Justin med at træne valgfaget
på Ark Park.
Vi fik rekrutteret nogle nye seniorspillere og fastholdt en god del af dem. På ungdomssiden har vi været
ude på skoler, men ikke fået mange nye spillere ud af det.
Hos Senior startede vi flot ud med at vinde en mini turnering mod Kiel, Odder og Aalborg. Især trådte
de unge gutter, blandt andet Asbjørn, Anders, Liam og Jonathan til gjorde det godt.
Ved ungdomsafdelingen er det dog ikke gået så godt. Medlemstallet var lavt, hvilket også gjorde det
svært at få nye spillere til. Dog er Steve Leitchs U8 hold voksende med både flere unge og forældre.
Resultater:
•! U8 og U12 fik sølvmedaljer
•! U14 fik guld
•! Senior røg ud i pokalsemifinalen mod CSR
•! Senior fik bronze bag Speed og Frederiksberg.
Forhåbentligt kan valgfag med rugby skabe et fænomen som breder sig til flere skoler. Skolerugby
kulminerede i en turnering på ARK Park hvor 200 børn var til stede, og på trods af at slutningen af
turneringen måtte aflyses grundet tordenvejr, var dagen en succes. Jens og Jens har sørget for et godt
samarbejde med Aalborg, og forhåbentligt styrker etableringen af Rugby Alliance West RAW elite

dette endnu mere.
Senior startede mærkeligt ud til repræsentantskabsmødet hvor Odder meldte sig ud af turneringen, så vi
var kun tre hold i vest hvilket betød at vi ikke havde mange kampe i foråret. I missfits har der været
nedgang, både fordi vi der har manglet spillere på Jylland/Fyn, men også fordi DRU's struktur herovre
har været dårlig. Det begyndte dog at ligne noget sidst på sæsonen og i 2016 vil der missfits kampe at
spille. Sevens var en fiasko sidste år, det var ærgerligt at formanden måtte ringe til DRU og afmelde
vores Sevens hold, i år bør vi kunne stille to hold, et hold der går efter guldet og et socialt hold Ala
Scandinavian Sevens. Bifald.
I sommerferien skete der ikke meget. Der var ikke nogen der stod for at arrangere en sommerfest, så
der blev ikke holdt nogen, hvilket var ærgerligt, da de tidligere sommerfester har været succeser både
socialt og økonomisk.
Mads havde en træls periode efter sommerferien hvor han mistede sin svigerfar. Han takker for
opbakningen og hjælpen i den periode.
Vi kom godt i gang med Superligaen, hvor vi slog CSR på trods af afbud. Kendetegnet for efteråret var
en mangel på organisering, blandt andet med afbud fra trænere. Dette vil blive rettet op på til i år. Tak
til Uwe for at forhandle trænerteamet på plads til i år.
Uden for banen: Vi fik i foråret en el-regning på 40000 kr., hvilket var stressende. Heldigvis havde Elselskabet regnet 20000 kr. forkert, som vi fik tilbage. Vi har fået en ny, flot hjemmeside lavet af Mads.
På hjemmesiden er der større fokus på spillerregistrering, både i forhold til kommunen og til at kunne
sende beskeder ud. Vi fik besøg af kommunen, som checkede vores bøger, når de kommer igen vil det
være rart at have en nemmere oversigt over vores medlemmer.
Socialt: Vi havde en god Quiz Night, arrangeret af Richard Macrill. Vi havde en god dag til Nordic
Race, hvor vi udgjorde sidste udfordring. Til World Cup har vi haft åbent hus til stort set hver kamp,
hvilket har været godt for vores PR og indtjening i baren. Vi har ikke haft så mange fester som
tidligere, til gengæld har vi haft nogle gode 3. halvlege. Vi kan dog godt gøre det bedre. Her er Kåre
med i festudvalget som allerede har et arrangement den 9. April, kun for spillere, ingen kærester.
Preben siger at ungdomsstævnet på ARK Park var det bedste nogensinde, det var i hvert fald en rigtig
god dag for ARK. Book den 16. April til næste ungdomsstævne på ArkPark.
Ungdom
Årets spillere U12: Theis.
Årets fund: U12 William.
Årets ryk: Nicolai U14.
Senior:
Årets fund: Jonathan Greyling.
Årets spiller: Daniel Pilgaard.
Årets kvindespiller: Barbara Mayrhofer.
Medlemstal 2015: I alt 121, hvilket er godt i forhold til de sidste år. Det er vigtigt at have medlemmer
så vi kan få kontingent. Det er super vigtigt for klubben. Sørg for at betale jeres kontingent!
Bestyrelsen bruger alt for meget tid på at ordne det. Vi får en masse ting for vores kontingent.

Tak til alle. Forældrene, fordi I gider køre jeres stjerner til træning.
De frivillige der bidrager med hjælp uanset hvad det er med. Lad os håbe der er flere der giver en hånd
næste år.
Jeres familier fordi I bruger så meget tid hernede, sørg for at være gode ved dem.
Spillere, I er rygraden i klubben og selv hvis I er skadede betyder ikke at I ikke kan komme ned til
klubben.
Sponsorer, ABM, Aarhus Banko Klub, Chicago Roadhouse, tusind tak for jeres støtte.
Tusind tak til Anna for køre en velsmurt kvindeafdeling samtidig med at holde sekretærposten. Tak til
Simon Nygaard for at være fast mand i klubben. Jens Willumsen for at være en fast mand i
ungdommen, han har en stor del af æren for vores gode ungdomsstævne. Uwe for at være Mads' højre
hånd, sprede budskabet om rugby og have styr på en masse af det organisatoriske omkring
seniorholdet. Jesper for at være Mads' venstre hånd, en solid støtte og diskussionspartner.
Mads vil overdrage formandsposten, da han ikke ved om han bliver i Aarhus og klubben til næste år.
Årets M/K
Har været i klubben i 15 år og har været en af de mest stabile spillere i nyere tid. Årets M/K er altid
positiv, fuld af smil og eventuelt en krammer. Er definitionen på frivillighed hjælper med forbedring og
rengøring. Kommer med løsninger når andre er gået kolde. Er altid til træning, måske ikke altid til
tiden, og har startet som kvindetræner. Årets M/K er Niels Gotfredsen. Chief er en person der ligesom
hos indianerne er en andre ser op til. Chief får en klyngehjelm og et krus i gave.
Der er ingen kommentarer fra gulvet.
Dirigenten opfordrer folk til at deltage i de sociale arrangementer.

3. Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab
Regnskabet er blevet delt rundt til medlemmerne.
Korrigering: El-regningen var 60.000 kr. og de fik 40.000 kr. tilbage. Varmeregningen har været høj
fordi termostaten har været i stykker, det har været vandvittigt dyrt, men radiator og varmepumpe er
blevet skiftet og forhåbentligt får det forbruget til at falde.
Indtægter: omkring 275.500 kr. Har været nogenlunde lige så høje som de sidste år på trods af
manglende sommerfest. Sponsorat, kontingent og varesalg er faldet. Diverse inkluderer udleje af
klubhus.
Udgifter: omkring 330.000 kr. Er væsentligt højere end sidste år, men den er ikke væsentligt højere i
forhold til de ekstra 40.000 kr. til el, som vi har fået tilbage. Transporten er steget næsten 20.000 i år,
her er det isært dyrt at køre i bus. Udstyrsposten er cirka det samme som sidste år.
Klubhusposten er steget med 100.000 kr. renovation er blevet sænket. Vi har fået internet som vil være
omkring 1.200 kr. om året, til gengæld har vi afskaffet Dankortterminallen som kostede omkring 6.600
kr. sidste år. Forsikring er steget med ca 6000 kr. om året, måske burde vi afskaffe vores
ulykkesforsikring, der koster omkring 10.000 kr. om året.
I alt er balancen omkring -53.000 kr.
Vi har skiftet øl mand i år og sparet nogle penge på det, vi har sløjfet dankortmaskinen, og gået over til
ren Mobile Pay. Vi kan diskutere om vi stadig skal have ulykkesforsikring, da vi ikke har fået meget ud
af den.

Kommentarer:
Chris: Hvorfor er forskellen mellem indtægter og udgifter fra varesalg i baren kun 14000, burde vi ikke
tjene mere i baren?
Mads: Vi har en stor mængde varer i baren, som ikke bliver talt op, hvilket gør det sværere at sige hvor
stor vores indtjening fra baren præcis er.
Bobby: Er nye spillertrøjer regnet med i budgettet.
Mads: Nej.
Regnskabet bliver godkendt.
Budget for 2016:
Indtægter: 250.000 kr. Forhåbentligt kan vi få nogle flere medlemmer og sponsorer, nok til at indtægter
fra kontingent og sponsorater hver stiger med omkring 10.000 kr.
Udgifter: 243.000 kr.
Det skønnes at trænings- og klubhusudgifter vil falde en smule i 2016.
Balance: 7000 kr.

4. Indkomne forslag
Der er kommet et enkelt forslag til ændring.
Bestyrelsen forslår at ændre paragraf 5, og for at oprette et basismedlemskab.
Kontingent for medlemmerne fastsættes af generalforsamlingen og med følgende kontingentgrupper:
1.!
ARK’s medlemmer
a)!
Ungdomslicens
b)!
Senior kvindelicens
c)!
Senior herrelicens
2.!
ARK's Venner
Bestyrelsen forslår at beholde samme samlede kontingent for senior herrer og kvinder, ungdom samt
ARK's Venner men at indføre et basismedlemskab på 500,00kr som dækker:
Deltagelse i træning (inklusive klubbens udstyr og faciliteter)
Mulighed for at benytte klubhuset til medlemspris
Mulighed for at tage med andre ARK hold (Gratis eller et beløb fastsat til turen)
Mulighed for at få rabat på Team Danmarks træningscenter
Mulighed for at få konsultationstid hos fysioterapeuten (Gratis eller mod betalingsaftale)
Mulighed for at spille 2’ holds kampe
Betaling senest 1. februar (til klubbens konto). Opsigelse af medlemskabet, skal det ske inden d. 30/11,
og være skriftligt til: kasserer@aarhusrugbyklub.dk
Det årlige medlemskab giver ret til at supplere med en af førnævnte 3 licens grupper, som er en

forudsætning for at spille ARK kampe (2’ holds kampene undtaget)
Jens: Hvad koster det at starte senere på året.
Jesper: 500 kr er for et fuldt år og det kan skaleres passende ned.
Chris: Kan et basismedlem kan spille 1.hold?
Mads: Man skal enten betale herrelicens eller muligvis betale fra kamp til kamp.
Jesper: Det er ikke meningen at dette skal være et smuthul for at betale mindre, men hvis vi gerne vil
have flere sociale spillere vil det hjælpe at have en billigere mulighed.
Justin: Vi vil gerne have de sociale med ned og spille en halv kamp og drikke en øl.
Chris: Det er et problem som træner hvis det er et penge problem om folk kan spille 1. hold eller ej.
Louis: Måske skal vi betale fra bustur til bustur.
PW: Det kan træls hvis man bliver skadet i første kamp efter man har betalt kontingent.
Rene: Det er noget småpenge man betaler i gebyr, som man må leve med. Og kommer med mange
forslag til.
Forslaget er godkendt med 1 stemme imod.

5. Fremlæggelse og godkendelse af kontingent
Bestyrelsens forslag: Priser per år
1.!
ARK’s medlemmer – 500kr
a)!
Ungdomslicens
b)!
2 x 250,00 kr. (betaling senest 1/4 og 1/9 til klubbens konto)
c)!
Senior kvindelicens
d)!
2x 250,00 kr. (betaling senest 1/4 og 1/9 til klubbens konto)
e)!
Senior herrelicens
f)!
2 x 750,00 kr. (betaling senest 1/4 og 1/9 til klubbens konto)
2.!
ARK's Venner
3.!
Min. 250,00 kr. der betales for indeværende kalenderår uanset indbetalingsdato.
Ulrik: Hvis man ændrer kontingentet for basismedlemmer til 600 per år er prisen 50 per måned i
gennemsnit, hvilket vil være nemmere at regne med. Forslag:
1.!
ARK’s medlemmer – 600kr
a)!
Ungdomslicens
b)!
2 x 200,00 kr. (betaling senest 1/4 og 1/9 til klubbens konto)
c)!
Senior kvindelicens
d)!
2x 200,00 kr. (betaling senest 1/4 og 1/9 til klubbens konto)
e)!
Senior herrelicens
f)!
2 x 700,00 kr. (betaling senest 1/4 og 1/9 til klubbens konto)
2.!
ARK's Venner
Min. 250,00 kr. der betales for indeværende kalenderår uanset indbetalingsdato.
Ulriks forslag vedtages 15-12.

Jens: Er det muligt for ungdom at betale basismedlemskabet i to rater for ungdom, så det samlet er
2x500 i stedet for en en rate af 750 og en af 250?
Bestyrelsen: Ja, det kan vi godt ordne.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og formænd for udvalg.
Bestyrelsesformand: Mads Jensen genopstiller ikke. Bestyrelsen har en kandidat: Henrik Knudsen.
Henrik Knudsen: Har tidligere været formand og været med til at gøre klubben selvstændig, vil nu
hjælpe med at gøre klubben til en super klub. Henrik Knudsen vælges som ny formand.
Kasserer: ikke på valg.
Sekretær: Anna Vedel genopstiller ikke. Bestyrelsen har en kandidat: Simon Nygaard. Simon Nygaard
vælges som ny sekretær.
Senioransvarlig: Uwe Pommerich genopstiller. Uwe Pommerich vælges som Senioransvarlig.
Ungdomsansvarlig: Jens Willumsen genopstiller ikke. Bestyrelsen har en kandidat: Jens Hauge
Henningsen. Jens Hauge Henningsen vælges som ny Ungdomsansvarlig.
Klubhusansvarlig: Simon Nygaard genopstiller ikke. Bestyrelsen har en kandidat: Richard Mackrill.
Richard Mackrill vælges som ny klubhusansvarlig.

7. Valg af revisor
Peter Landbo genopstiller som revisor og bliver valgt.

8. Diverse
Jesper uddeler gavekurve til de afgående bestyrelsesmedlemmer, Jens Willumsen og Mads Jensen.
Ulykkesforsikring: Bestyrelsen forslår at afmelde den. Jesper: Vi har stort set ikke fået nogle penge fra
forsikringen.
Chris: Man kan få flere penge hvis man anker beslutningen om hvor meget man får.
Rene: Måske man kunne får noget mere information i klubben om forsikringen så den kan blive brugt
noget mere.
Bobby: Kunne man lave en folder med information til alle nye medlemmer af klubben, som blandt
andet indeholder information om forsikringen?
OK-kort: Hvis I bruger benzin eller kender nogen der gør det, så få dem meldt til.
Baransvarlig: Mike melder sig.
Madansvarlig: Der er ingen der melder sig. (Thomas Ryan melder sig efter afslutning på GF red.)
Klubhæfteansvarlig: Gibson melder sig.

Niels: er det stadig Niels og Martin der er ansvarlig for 2.hold? Andy: Det diskuterer vi senere.
Ulrik: Skal jeg sørge for billige pølser. Andy: Det kan vi ordne senere.
!

