
2014.01.28 referat AU3320 general forsamling 2013 
 
Rundepræsentation da der var nye ansigter. 
 
1. Valg af dirigent. Morten Porsgaard. Referent. Mikael Holm Conner 
 
2. Valg af stemmetællere. Mikael Holm Conner og Lise Dürr 
 
3. Formandens beretning. Den er interaktiv i år, beretning fra underafdelinger.  

 Parkour gået lidt i stå, evt. penge til nye initiativer via tilskud fra Telcon, parkour til de unge i 
gymnastiksalen mandage kl 16-17, evt. skovparkour ved Skovskolen, muligt nyt street spot ved 
TRYKKEN, hvor DGI p.t. er flyttet ind (Milnersvej i Hillerød). 

 Shelter/ bålplads, samarbejde med kompetencecenter vest, samarbejde med skovskolen muligvis 
under vejs, et projekt der er oplagt i forbindelse med ny Læringsreform 

 Skate, skateprojekt undervejs 14-16 personer interesseret, freestyle skiiing opstår muligvis ifb. 
Trykken. 

 Billedskole. Kristine siger hej in absentia. Har det godt, vil gerne have flere medlemmer. 

 Klatring. Mere kommunikation mellem de enkelte underafdelinger. Pigeprojekt på vej, 21 piger er 
interesserede, tur på vej til Cph boulders/ Gadevang Klatring bl.a. 12. februar, renovere et rum i 
kontoret ovre i hallen,  

 Sæbekasse rally. På idéplan. 

 Trial kører som selvstændig forening på Dyremosegård og er udenfor aktiv ung 3320. 

 Skoleband er opstået!  

 Workshop om Skævinge d. 17. februar i Frederiksborg centret 

 Volley ball ved parkour står standby p.t. 

 Street området, selvorganiseret basket ved nogle serbere, street fodbold kører også selvorganiseret 

 Dyremosegaard, aftale på plads med kommunen. Kører årligt af sig selv frem til Dyremosegård 
besluttes nedlagt. 

 Telcon har givet tilskud på ca. kr. 22.000. Aktiviteter skal udpeges af ny bestyrelse snarest da 
pengene skal bruges inden maj. 

 Hjemmeside er primært ment som ansigt ud af til, altså information - til voksne, firmaer etv. Virkede 
godt da Telcon var forbi, og har sagt den var tydelig, og man ikke var i tvivl om hvad det handlede 
om. Facebook er aktivitetsorienteret. og virker på de enkelte unge samt dem der blot vil være 
nysgerrige og orienteret.  

Opfordring til skriftlig formandsberetning!  Hvor de enkelte underafdelinger fremsender/tager et skriv med – 
er forberedt. 
Formandens beretning er enstemmigt godkendt! Under applaus. 
 
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab. V. Helmer Hartvigsen. Beslutning om hvordan fællesudgifter 
og kontingent til hovedforeningen skal fordeles; finansieres som en del af Læringsreformen – et 
forsøgsprojekt over x år, som bl.a. går til møde aktiviteter og PR aktiviteter som eks. Trøjer. Pro cura til den 
kommende bestyrelse til at udarbejde forslag inden næste generalforsamling. 
 
5. Indkomne forslag. Ingen 
 
6. Valg af formand (lige år): Tobias Gromstrup. Stående applaus! 
 
7. Valg af Kasserer og sekretær (ulige år): Jesper Ferry, Nicklas Grabow. Helmer ønsker at aftræde 
bestyrelsespost. 
 
8. Valg af 2 medlemmer og 1 suppleant (lige år) : Magnus Nielsen, Stefan Rasmussen, Lise Dürr 
9. Valg af 2 medlemmer og 1 suppleant (ulige år):  
 
10. Valg af en revisor og en suppleant. Hovedbestyrelsen! 
 
11. Fastsættelse af kontingent.  Aktivitetsafhængigt! 
 



12. Eventuelt; 

 Idrætsuge i uge 33, deadline er medio marts, 15. maj for det der skal med i kataloget 

 Konstituering efter endt generalforsamling 

 Telcon tilskud tager bestyrelsen stilling til på næstkommende bestyrelsesmøde! 

 Bestyrelsesmøde senest primo marts, Mikael laver doodle. 

 Konstituering: på næstkommende bestyrelsesmøde! 
 
 
Og således ophøjet! 
Mikael Holm Conner 
Referent, Aktiv Ung 3320 generalforsamling 2013 i 2014  
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