
Beslutningsforslag: Om ALOT’ indtræden som afdeling under AIF (Albertslund Idrætsforening). 

I forlængelse af drøftelserne på medlemsmødet i foråret 2022 indstiller bestyrelsen, til at 

generalforsamlingen beslutter, at ALOT skal anmode om at blive optaget som afdeling under AIF 

(Albertslund idrætsforening). 

Det er bestyrelsens opfattelse, at de fremmødte på medlemsmødet i foråret 2022 – ønskede at ALOT skulle 

anmode om at blive en del af AIF. 

Hvis ALOT bliver en del af AIF vil det i langt overvejende grad være et positivt tiltag. Vi vil således kunne 

fortsætte, stort set som vi gør i dag. Men samtidig stå stærkere sammen med de øvrige foreninger under 

AIF, særligt i forhold til kommunen men også ved brug af stadion og svømmehal.  Yderligere vil vi få adgang 

til AIF’s faciliteter, f.eks. klubhuset ved stadion, som vi så kan benytte i forbindelse med vores 

arrangementer f.eks. klubmesterskab, medlemsmøder mv. 

Som medlem af AIF vil vi fortsat: 

• Være ALOT – Vi beholder vores nuværende navn, logo og klubfarver. 

• Vi er stadig en selvstændig forening med egen bestyrelse og vores egen selvstændige økonomi.  

• Vi kan stadig fortsætte vores træning og arrangementer, fuldstændig som vi gør i dag. Herunder 

også beholde vores særlige klubaftaler, rabatter osv. 

Hvilke pligter følger med at være en afdeling under AIF? 

• Vi skal ændre i vores vedtægter – så vi lever op til vedtægtskrav for afdelinger under AIF – Det er 

bestyrelsens vurdering, at dette er medføre mindre ændringer og ikke bør medføre særlig 

udfordringer for ALOT. Udover at ændring af vore nuværende vedtægter kræver, at 2/3 af klubbens 

samlede medlemmer stemmer for.  (Endeligt forslag om vedtægtsændringer for ALOT vil blive 

fremsat, hvis generalforsamlingen vedtager nærværende forslag, og der herefter er truffet 

nærmere aftale om indtræden i AIF). 

• Vi skal indtræde deltage i AIF’s Hovedbestyrelse ved formanden. 

• Vi skal betale et mindre kontingent til AIF – Pt. 10 kr. pr. medlem pr. år. 

 

Bestyrelsen indstiller at generalforsamlingen beslutter, at ALOT skal søge at indtræde som afdeling under 

AIF.  


