Formandens beretning for 2011
til Hvidovre AM’s generalforsamling 22/3 2012.

Denne skriftlige beretning drejer sig primært om bestyrelsen opgaver og ansvarsområder i
2011. De idrætslige resultater fremgår af årsstatistikken for 2011 samt et særligt idrætsligt
statusnotat udarbejdet af statistikudvalget (MBJ).
Den skriftlige beretning vil desuden blive suppleret med en mundtlig, mere fremadrettet
beretning.

Administration og økonomi:
Ideelt set burde der have været styr på dette område i det forløbne år. Men vi må erkende,
at virkeligheden ikke altid lever op til de ideelle forhold. Forskellige forhold – primært stort
arbejdspres for de ansvarshavende – har gjort, at indsatsen ikke har levet op til det
forventede, og at vi bl.a. derfor kan konstatere, at den manglende styring af indtægter og
udgifter har medført et stort driftsunderskud samt endnu engang store afskrivninger på
restancer mv. Bestyrelsen har nu taget konsekvensen, og det foreslås derfor at der i
budgettet afsættes midler til ekstern bistand. Dette behandles under hhv. ”indkomne
forslag” samt ”budget 2012”.
Kommunikation:
Efter sidste års generalforsamling har praksis været, at al kommunikation til medlemmerne
er foregået elektronisk. Vi kan dog konstatere, at vi stadig mangler mange mailadresser i
vores kartotek, samt at ajourføringen af dette også indebærer en del problemer. Heldigvis
kan de fleste meddelelser også ses på vores hjemmeside, så det her er muligt at få de
fornødne informationer. Vi mangler dog en webredaktør, der kan sørge for at der løbende
er rapportering fra diverse stævner og mesterskaber.
I forhold til den eksterne kommunikation, primært Hvidovre Avis, mangler vi også
skribenter, der kan sørge for at disse rapporter finder vej til avisens spalter. Dækningen
har derfor været mangelfuld.
Arrangementer:
Ansvaret for vores arrangementer har i lighed med året før ligget i hhv. stævneudvalget og
motionsløbsudvalget, men da bemandingen i disse udvalg har været begrænset har
bestyrelsens medlemmer også været involveret i de fleste arrangementer som hjælpere –
og i enkelte tilfælde også som ansvarshavende. En nyskabelse i 2011 var de såkaldte
Topformstævner, der dog ikke blev den store succes, og vi må konstatere, at indtjeningen
ikke stod mål med arbejdsindsatsen.
Vi har i 2011 afholdt følgende arrangementer:
Stævner: Indestævneserien, inde-DM veteraner, Topformstævner, DM-kastemangekamp,
veteran DM.
Motionsløb: Holmestafetten, Hvidovreløbet.

Sponsorer:
Aftalerne med SportDirect, Craft og Klinik er fortsat gældende. I forhold til tøjaftalen med
SportDirect og Craft har der været afholdt evalueringsmøder, og med visse tilretninger
fortsætter samarbejdet. Aftalen med Klinik om behandling mv. er blevet forlænget for
årene 2012-13.
Værdier:
På sidste års generalforsamling blev et værdisæt for Hvidovre AM præsenteret og
godkendt. Efterfølgende har vi så på forskellig vis forsøgt at implementere værdierne,
primært gennem de forskellige træningshold og –grupper. Der skal stadig gøres mere på
dette område, både for at synliggøre værdierne og sikre at de rent faktisk afspejler sig i
klubbens aktiviteter.
Rekruttering af frivillige:
Bestyrelsen har i det forløbne år udarbejdet en strategi for at sikre flere frivillige. Desværre,
og nok meget symptomatisk, er vi ikke nået længere med at få søsat denne strategi –
simpelthen fordi der ikke har været tid til at løfte opgaven.
Eksterne samarbejdspartnere:
Vi har haft fine relationer til vore primære eksterne samarbejdspartnere: DAF, Hvidovre
Kommune og Hvidovre Stadion, og har deltaget i møder med dem alle. Det er
overordentlig vigtigt, at vi opretholder og plejer disse relationer, som er af stor betydning
for klubbens arbejde og aktiviteter. I forhold til Hvidovre Kommune har vi (v. formanden)
deltaget i arbejdet med at skabe nye kriterier for tildeling af elitestøtte i kommunen.
Afslutningsvis vil jeg benytte lejligheden til at takke mine kolleger i bestyrelsen. Det har
været et hårdt og travlt arbejdsår, præget af at alle også ved siden af det frivillige arbejde i
klubben har store arbejdsopgaver, der skal passes.
Tak også til de mange andre udvalgsmedlemmer og trænere, som har gjort deres til at få
klubben til at fungere – og til de aktive for deres store indsats på atletikbaner samt gader
og stræder i ind- og udland.
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