Formandens beretning for 2014
til Hvidovre AM’s generalforsamling d. 17. marts 2015.

Denne skriftlige beretning drejer sig primært om bestyrelsens opgaver og ansvarsområder i 2014.
De idrætslige resultater fremgår af den særskilte idrætslige sammenfatning, som er udarbejdet af
sportschef, Michael Bruun Jepsen – men kort fortalt blev 2014 igen et år med mange idrætslige
højdepunkter.
Den skriftlige beretning vil på generalforsamlingen desuden blive suppleret med en mundtlig, mere
fremadrettet beretning.
Bemanding:
Sidste års generalforsamling resulterede i to nye bestyrelsesmedlemmer: Alex Clausen og Jørgen
Nielsen. Desuden har bestyrelsen bestået af disse tre personer: Martin Roald-Arbøl (formand),
Michael Bruun Jepsen (næstformand) og Karsten Langball (økonomiansvarlig).
Administration og økonomi:
Generelt må vi sige, at denne del af klubbens virksomhed har fungeret tilfredsstillende, og
bestyrelsen har derfor ikke haft sit primære fokus her. Regnskabstekniske forhold har betydet, at
sidste års store overskud blev forvandlet til et mindre underskud i 2014. Det giver ikke umiddelbart
grund til den store bekymring, men da vi ønsker at satse på en lidt mere professionel driftsstyring,
der matcher vores efterhånden ganske omfattende idrætslige virksomhed, har vi valgt efter et par
år med uændret kontingent at foreslå stigninger i kontingentsatserne.
Og en helt konkret udfordring: Vi mangler kandidater til revisionsarbejdet!
Kommunikation:
Dette afsnit er rent genbrug fra sidste år: Der bliver løbende kommunikeret en del nyhedsstof på
klubbens hjemmeside, men der mangler stadig aktuelle informationer fra flere af vore
aktivitetsområder. Til gengæld har vi været meget synlige i Hvidovre Avis, hvor der har været
mange fine beretninger om klubbens store idrætslige præstationer i det forløbne år. Dette er
særdeles vigtigt, ikke mindst taget i betragtning, at vi er meget afhængige af kommunens og
lokalområdets opbakning.
Hvis vi skal optimere her, har vi brug for en egentlig Webmaster til hjemmesiden samt flere
skribenter, der kan aflaste og supplere Michael som leverandør af stof til Hvidovre Avis.
Arrangementer:
2014 bød på anden udgave af Copenhagen Open, det stort anlagte atletikstævne for børn, unge
og voksne, som afholdtes i juni måde. Stævnet blev igen en stor succes, både idrætsligt og
arrangementsmæssigt. Deltagertallet steg pænt, og vi er meget tæt på at nå en position som
landets største atletikstævne, en status vi stiler mod at opnå i 2015. I 2014 arrangerede vi også
vore traditionelle indestævner, inde-DM for veteraner, ude-DM for veteraner samt vore to store
motionsløb: Holmestafetten og Hvidovreløbet. Desuden stod vi for første gang som praktisk
arrangør af Idrætsløbet – en nyskabelse som Idrætsrådet sammen med kommunen har lanceret
på dagen for den kommunale Idrætshædring, hvor vi igen var fornemt repræsenteret.
Sponsorer:
Stadig et ømt punkt, hvor vi ikke har haft kræfter til en øget indsats. Og ingen indsats, ingen
sponsormidler. I 2015 åbner der sig nye muligheder, da kommunen afsætter 500.000 kr. ekstra til
sin sponsorpulje. Denne pulje passer perfekt til vores aktivitets- og eliteprofil, så vi håber…

Rekruttering af frivillige:
Selv om vi ikke for alvor har fået taget konkret fat her, så har vi i 2014 oplevet det positive, at en
aktiv forældregruppe har meldt sig under fanerne. Ikke mindst i forbindelse med vores nye koncept
for en præmiefest for både børn, unge og voksne (som dog først blev holdt her i starten i 2015),
blev der ydet en fornem indsats, som lover godt for fremtiden. De ”tunge” opgaver i forbindelse
med drift og koordinering af vore mange idrætslige aktiviteter har vi nu valgt at satse på gennem
en vis professionalisering. Først tilknyttede vi Tanja Ravnholt som ungdomschef på deltid, og i
starten af 2015 traf bestyrelsen så beslutning om at opgradere Michael Bruun Jepsen som
sportschef, takket være et samarbejde med Jakob Juul Rasmussens nye IT-firma. Det er ikke uden
økonomiske omkostninger for klubben, men på sigt er det vurderingen, at disse to nøglepersoner
kan tjene sig selv ind gennem de aktiviteter, de er ansvarlige for.
Faciliteter:
Renoveringen af stadions atletikbaner lader stadig vente på sig. Foreløbig har kommunen udskudt
det til 2017, hvilket betyder, at der indtil da skal bruges en del penge til diverse nødvendige
reparationsarbejder. Vores stadioninspektør, Jette Hansen, har taget initiativ til udarbejdelse af en
såkaldt ”helhedsplan” i forhold til fremtidens Hvidovre Stadion. Alle klubberne på stadion er
involveret i dette arbejde – og vi håber at vi i fælles front kan få en mere gennemgribende
renovering og fremtidssikring sat på de kommunale skinner og budgetter. Vi satser selv på både 8
rundbaner samt en udvidelse af hallen, så der kan løbes 60 m.
Eksterne samarbejdspartnere:
Vi er stadig Talentkraftcenter under Dansk Atletik Forbund. Men det kniber med at få sat i projektet
i gang for alvor, primært pga. gentagne sygemeldinger fra forbundets daværende sportschef. Nu er
en ny blevet ansat, og vi håber derfor at der sker noget. Der sker dog en masse andet i DAF i
disse år, og man er pt. ved at foretage en større ændring af forbundets organisationsstruktur. Vi
har været blandt de mest aktive til at give med- og modspil til DAF-ledelsens udspil, og i det
pågående arbejde er vi flot repræsenteret med ikke mindre end tre personer (Michael Bruun
Jepsen, Tom Jensen og undertegnede) placeret i den arbejdsgruppe, der er sammensat til at
udarbejde et konkret forslag, der skal forelægges på DAF’s årsmøde i oktober.
Vi har igen i 2014 haft et meget fint samarbejde med personalet på stadion, som i forbindelse med
afviklingen vore arrangementer på stadion udfører et stort arbejde med klargøring før og hjælp
under stævner og løbsarrangementer.
Også samarbejdet med kommunens forvaltning fungerer tilfredsstillende, og vi forsøger ligeledes
at have en god kontakt til de politiske beslutningstagere.
Michael Bruun Jepsen sidder fortsat i Idrætsrådets bestyrelse, hvor han bl.a. beskæftiger sig med
kriterierne for tildeling af elitestøtte mv. Han er også tovholder for Idrætsrådets arbejde med en ny
kommunal eliteidrætspolitik.
Lad mig til slut sige tak til såvel bestyrelse som alle andre, der i det forløbne år har bidraget med
deres indsats til gavn for vores fælles atletik- og motionsforening!
Martin Roald-Arbøl
Formand

