Hvidovre AM
Referat Generalforsamling 4.april 2013
Klubbens formand, Martin Roald-Arbøl, bød velkommen til 14 fremmødte og stemmeberettigede
medlemmer. MRA anførte, at vedtægterne foreskriver, at Generalforsamlingen skal afholdes i marts måned,
men to begivenheder tvang os desværre til at gå frem til den 4.april. Dels ville vi være sikre på at kunne
fremlægge et revideret regnskab, og dels faldt Påsken og vores årlige træningslejr sammen med den sidste
uge af marts. Vi håber alle har forståelse for dette.

1. Valg af dirigent
 Knud Høyer blev foreslået af bestyrelsen som dirigent og efterfølgende valgt.
 Michael Bruun Jepsen er referent.
 Knud Høyer konstaterede at Generalforsamlingen var blevet indkaldt rettidigt ift. vedtægterne. Alle
var enige om, at Generalforsamlingen var beslutningsdygtig.
 Alt skrifteligt materiale blev udleveret i kopi til samtlige fremmødte.
 Knud Høyer gennemgik dagsorden og konstaterede at der rettidigt var indkommet forslag til
behandling på Generalforsamlingen. Alle forslag vil blive behandlet under pkt. 4.

2. Formandens beretning
 Martin Roald-Arbøl supplerede den skriftlige beretning, der blev udleveret og desuden kan ses på
hjemmesiden.
 Rent økonomisk og administrativt er vi glade for at alt materiale er klart til i dag og regnskabet
revideret og godkendt af vore revisorer.
 Glædeligt at vi i 2012 har haft en markant medlemsfremgang, ikke mindst på ungdomsfronten, hvor
vi kan mønstre en solid og dygtig ungdomstrænerskare.
 Det betyder også større indtægter på kontingent og kommunalt aktivitetstilskud.
 Det har dog også givet udfordringer ift at fordele træningstiderne indendørs i atletikhallen på optimal
vis, hvor specielt mandag og onsdag har været travle dage. Det skal vi være endnu bedre til næste
år.
 Meget positiv, at vi via Jakob Juul Rasmussen har kunnet give et tilbud om aktivering af kommunens
skolebørn, der er ramt af skolernes lockout. Det har givet positiv omtale i medierne, og vi kan håbe,
at det også giver et positivt afkast på medlemssiden.
 Målsætninger 2012:
o Hovedfokus har været, at vi igen skal have fuldstændig styr på det økonomisk/administrative
område, og vi synes bestemt vi er nået i mål, hvilket er meget glædeligt.
o Projekt ”Flere frivillige hænder”.
 Der har ikke været tilstrækkelig ressourcer i bestyrelsens regi i indeværende år til at
løfte denne opgave, primært pga den store fokus på vores økonomi. Det er derfor
igen indlagt i vores målsætninger for næste år.
o Rekruttering og fastholdelse af børn og unge til vores ungdomsafdeling:
 Har som omtalt tidligere omtalt været en stor succes.
o Den røde tråd:
 Fokus har i år været på at sætte en ny idrætslig struktur i søen, og projektet
fortsætter derfor også i 2013.
 Målsætninger 2013:
o Økonomisk konsolidering
 Vi skal styrke vores indtægtside, og har derfor besluttet at søsætte et nyt stort
stævnekoncept, nemlig Copenhagen Open med et internationalt snit, der er årligt
tilbageværende.
o Projekt ”Flere frivillige hænder”.
 Videreudvikling og implementering af vores skitser til en strategi for området.
o Projekt ”Den røde tråd”:








Udvikle en rød tråd gennem den træning der tilbydes gennem alle ungdomsårene
og op til vores seniorafdeling, så der kommer en sammenhæng og en kontinuitet i
vores tilbud, så vi på den front også kan sikre, at de unge vi har så også bliver i
foreningen og udvikler sig positivt.
o Opnå status som ”DAF Talentcenter”:
 Det er vigtigt for os i flere henseender at opnå et officielt stempel fra DAF:
 Det er vigtigt ift vores status hos kommunen som satsningsidræt og dermed
være berettiget til at få et stort økonomisk tilskud fra Elite 2650.
 Rent økonomisk vil det også udløse et økonomisk tilskud fra stadions side
ift at indkøb af redskaber.
 Vi vil få status som et regionalt lokomotiv og styrke vores profil ift fortsat at
kunne tiltrække dygtige aktive til foreningen udefra.
Michael Bruun Jepsen kommenterede kort den idrætslige udvikling.
Jan Henningsen: Håber man er meget opmærksom på konflikten omkring indendørs faciliteterne.
Martin Roald-Arbøl bekræftede, at man var meget opmærksom på det, og pointerede at alle grupper
i klubben er vigtige.
Der var ingen yderligere spørgsmål, og beretningerne blev enstemmigt vedtaget.

3. Årsregnskab
 Kommentarer til regnskabet fra økonomiansvarlig Arne Basbøll:
o Der har været budgetteret med for stor indtægt på medlemskontingent.
o Det har så betydet mindre aktivitetstilskud.
o Vi har brugt flere midler til trænergodtgørelse end budgettet, men det hang fint sammen med
den store medlemstilgang sidst på året.
o Vi har besluttet at afskrive hele beløbet for det nye kastebur på én gang, da pengene er
betalt. Det vil derfor ikke påvirke likviditeten.
o Der har været lavet en stor arbejdsindsats fra Marc Lorentzen og Jakob Juul Rasmussens
side for at få ryddet op i medlemskartoteket, og dermed også afskrevet de forventede
indtægter.
o Vi har haft rigtig gode indtægter på stævneafholdelse
 Martin Roald-Arbøl: Naturligvis ikke positivt med det store underskud, men det gode er, at vores drift
faktisk ser meget positiv ud. Der er nu ryddet gevaldigt op i vores tilgodehavender, så vi nu kan
begynde at se fremad. Der er lagt et gevaldigt arbejde i det fra Arne Basbøll, Marc Lorentzen og
Jakob Juul Rasmussens side. Det bekymrende er vores meget lave egenkapital på 43 tkr.
 Steffen Jørgensen: Positiv feedback for bestyrelsens kommunikation omkring problemstillingen, og
ros for at bestyrelsen har været åben og ærlig omkring det, og at man nu har vasket tavlen ren. Blot
ærgerligt, at millionen nu er væk!
 Martin Roald-Arbøl: Millionen er ikke spildt. Vi har brugt den på idrætslig udvikling, men selvfølgelig
kunne pengene være brugt bedre, hvis man kunne lave det om.
 Regnskabet blev herefter sendt til afstemning og enstemmigt godkendt.

4. Indkomne forslag
 Der er 3 forslag fra bestyrelsen og et enkelt fra Jakob Juul Rasmussen, der alle er indkommet
rettidigt. Der skal være 2/3 flertal for at forslag kan blive vedtaget, hvilket betyder minimum 10
stemmer.
Nuværende tekst
§ 3. Tilhørsforhold:
Foreningen er medlem af Dansk Atletik
Forbund (DAF) og Dansk Arbejder
Idrætsforbund (DAI) under Danmarks Idræts
Forbund (DIF) samt Danske Gymnastik- og
Idrætsforeninger (DGI) og er underlagt disses
love.



Debat omkring forslaget:
Ingen, forslaget enstemmigt vedtaget.

Forslag til ny tekst
§ 3. Tilhørsforhold:
Foreningen er medlem af Dansk Atletik
Forbund (DAF) under Danmarks Idrætsforbund
(DIF) og er underlagt disses love.
Forslagsstiller: Bestyrelsen

§ 8. Valg til bestyrelse og økonomiudvalg:
Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af
formand, næstformand, økonomiansvarlig,
sekretær, 1-3 bestyrelsesmedlemmer samt 2
suppleanter, der dog ikke har stemmeret.
Bestyrelsen er i perioden mellem
generalforsamlingerne foreningens øverste
politiske og økonomiske myndighed, og skal
som sådan fastlægge den overordnede kurs for
foreningens drift og udvikling. Den daglige drift
varetages primært af foreningens forskellige
udvalg (se § 9).
Økonomiudvalget består af den
økonomiansvarlige samt 2-3 medlemmer, der
alle vælges for 1 år ad gangen. Udvalget styrer
foreningens daglige økonomi, og skal via
kritiske analyser give input til bestyrelsen ift.
styring, budgettering og prioritering af
foreningens midler.
Bestyrelsen udpeger en idrætschef med ansvar
for foreningens trænings- og
konkurrenceaktiviteter. Idrætschefen deltager i
bestyrelsens møder uden stemmeret, med
mindre vedkommende samtidig er valgt som
medlem af bestyrelsen.
I ulige år er formand og sekretær på valg, og i
lige år næstformand og økonomiansvarlig. De
øvrige bestyrelsesmedlemmer og de to
suppleanter vælges alle for et år ad gangen,
dog således, at man først vælger
bestyrelsesmedlemmerne, og derefter evt.
suppleanter. De to revisorer vælges begge for
et år ad gangen.






§ 8. Foreningens ledelse:
Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af
formand, næstformand, økonomiansvarlig, 2
bestyrelsesmedlemmer samt 1-2 suppleanter,
der har møderet men ikke stemmeret i
bestyrelsen.
Bestyrelsen er i perioden mellem
generalforsamlingerne foreningens øverste
politiske og økonomiske myndighed, og skal
som sådan fastlægge den overordnede kurs for
foreningens drift og udvikling. Den daglige drift
varetages primært af foreningens forskellige
udvalg og arbejdsgrupper (se § 9).
Bestyrelsen vælges på den årlige ordinære
generalforsamling således:
Formand vælges i lige år for en toårig periode.
Næstformand og økonomiansvarlig vælges i
ulige år for en toårig periode. De øvrige
bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
vælges alle for en etårig periode.
På den ordinære generalforsamling vælges
desuden 2-3 medlemmer for en etårig periode til
et økonomiudvalg, der under ledelse af den
økonomiansvarlige styrer foreningens daglige
økonomi og via kritiske analyser skal give input
til bestyrelsen ift. styring, budgettering og
prioritering af foreningens midler. Der vælges
endvidere 2 revisorer for en etårig periode.
Forslagsstiller: Bestyrelsen

Debat omkring forslaget:
Martin Roald-Arbøl: Bestyrelsen skal i langt højere grad være strategisk og udviklende, og den
daglige drift lægges ud til udvalgene. Der er indlagt ad-hoc udvalg som kaldes arbejdsgrupper som
angivet i paragraf 9..
Steffen Jørgensen: Nu skal formanden vælges i lige år mod førhen ulige år. Giver det problemer?
Martin Roald-Arbøl: Det er teksten for den nuværende ordning, der er forkert. Det er lige år.
Forslaget enstemmigt vedtaget.

§ 9. Valg af diverse udvalg:
Der findes under bestyrelsen en række udvalg
af forskellig karakter. Udvalgene er inddelt i
idrætslige udvalg, kommunikative udvalg og
arrangementsudvalg.
En aktuel oversigt over udvalgene, hvem der
sidder i udvalgene og kriterierne for udvalgene
kan man altid finde på klubbens hjemmeside.
Bestyrelsen har mandat til at oprette og
nedlægge udvalg, dog skal deres virke have en
minimums levetid på 6 måneder, og
nedlæggelse af udvalg skal varsles ca. 4 uger
før.
Underudvalgene har overordnet set to slags
medlemmer:
Medlemmer som automatisk er en del af
udvalget på grund af anden virke i klubben.
Medlemmer som bliver særligt udpeget til at
være en del af udvalget.

§ 9. Udvalg og arbejdsgrupper:
Bestyrelsen kan til varetagelse og drift af
foreningens opgaver og aktiviteter nedsætte
udvalg og arbejdsgrupper.
Bestyrelsen er ansvarlig for at beskrive
opgaver og rammer for arbejdet i sådanne
udvalg og arbejdsgrupper.
Bestyrelsen udpeger blandt sine medlemmer
kontaktpersoner til de respektive udvalg og
arbejdsgrupper, som hver især ligeledes blandt
sine medlemmer udpeger en kontaktperson til
bestyrelsen.
Alle udvalg og arbejdsgrupper er underlagt de
budgetmæssige rammer, som er fastlagt af
foreningens generalforsamling og bestyrelse.
Forslagsstiller: Bestyrelsen

Medlemmerne udpeges af bestyrelsen for et år
ad gangen, umiddelbart efter afholdelse af
generalforsamlingen. Såfremt der sker utidig
afgang midt i perioden, udpeges en ny person
til at sidde resten af perioden indtil næste
generalforsamling, eventuelt efter indstilling af
resten af udvalget.
Bestyrelsen skal hvert år op til
generalforsamlingen udarbejde/revidere en
opgavebeskrivelse for alle udvalg. Udvalgene
vælger selv hvordan det vil organisere sig, og
hvordan de vælger at løse deres opgaver.
Hvert udvalg får tildelt et budget, som udvalget
selv forvalter.
Udvalgene fordeler selv arbejdsopgaver internt
i gruppen på første møde efter
generalforsamlingen. Bestyrelsen underrettes
af udvalgets kontaktperson efterfølgende. En
eventuel omfordeling af arbejdsopgaver
undervejs i perioden sker internt i udvalget,
med efterfølgende underretning til bestyrelsen.










Debat omkring forslaget:
Martin Roald-Arbøl: Forslaget er fremsat for at gøre det lettere at rekruttere medlemmer til at løse
vores mange forskellige frivillige arbejdsopgaver. Vi har tænkt os at udnytte muligheden til at skabe
et frivillighedsudvalg.
Mikkel Roald-Arbøl: DIF anbefaler at man nedsætter et frivillighedsudvalg, hvis primære opgave skal
være en kortlægning af de opgaver der findes i klubben, og dernæst oprette et registre/en
ressourcebank over hvad fok kan og har lyst til ift at løse forskellige opgaver. Og endelig at opsætte
nogle strategier for at imødekommende kommende behov. Mikkel har fået positivt tilsagn fra Alex
Clausen til at indtræde i udvalget og leder efter flere.
Steffen Jørgensen: Er det ikke gammel vin på nye flasker. Mener MBJ kom med et lignende oplæg
for 4 år siden.
Michael Bruun Jepsen: Helt korrekt, men vi har ikke haft de menneskelige ressourcer til at løfte
opgaven, da den økonomiske udfordring har været så krævende.
Martin Roald-Arbøl: Der var mere tale om en organisatorisk udvikling i sin tid, nu er det mere
procesorienteret.
Mikkel Roald-Arbøl: Nu er opgaven taget væk fra bestyrelsen, men skal fortsat indstille opgaven til
bestyrelsen.
Forslaget enstemmigt vedtaget.

§ 15. Opløsning:
Foreningen kan opløses, når dette vedtages på
en ordinær generalforsamling samt en
ekstraordinær generalforsamling afholdt tidligst
4 uger efter og senest 6 uger efter den
ordinære generalforsamling. Vedtagelsen skal
ske på begge generalforsamlinger med mindst
¾ af de afgivne stemmer.
Ved opløsning tilfalder evt. aktiver andre
idrætslige formål efter generalforsamlingens
beslutning efter simpelt flertal.





§ 15. Opløsning:
Foreningen kan opløses, når dette vedtages på
en ordinær generalforsamling samt en
ekstraordinær generalforsamling afholdt tidligst
4 uger efter og senest 6 uger efter den
ordinære generalforsamling. Vedtagelsen skal
ske på begge generalforsamlinger med mindst
¾ af de afgivne stemmer.
Ved opløsning tilfalder eventuelle aktiver andre
almenvelgørende eller almennyttige foreninger
med idrætslige formål efter
generalforsamlingens beslutning efter simpelt
flertal.
Forslagsstiller: Jakob Juul Rasmussen

Debat omkring forslaget:
Martin Roald-Arbøl: Det er en afskrift af betingelserne fra SKAT, hvis man som privatperson ønsker
at give klubben en økonomisk gave, hvilket så kan ske skattefrit.
Forslaget enstemmigt vedtaget.

5. Budget og fastsættelse af kontingent
 Arne Basbøll fremlagde budget for 2013, og fremlagde samtidig bestyrelsens forslag til forhøjede
medlemskontingenter:
Nuværende satser i parentes
 0-9 år: 460 (420)
 10-13 år: 800 (720)
 14-19år: 920 (840)
 Senior: 1.050 (960)
 Veteraner 40+: 800 (720)
 Motion: 480 (uforandret)
 Passive 200 (uforandret)
 Der indføres et indmeldelsesgebyr på 100 kr.















Arne Basbøll: Det første udkast viste et underskud på 150tkr, men er nu barberet væsentlig ned,
blandt andet på udgifterne til trænere.
Jørgen Nielsen: Er der ingen sponsorer?
Martin Roald-Arbøl: Der er ingen penge forbundet med vores tøjsponsorat.
Steffen Jørgensen: Hvordan hænger det sammen, at vi tjener væsentlig mindre i år på stævner`?
Alex Clausen: Hvad lægger bag forskellen på de 100 tkr
Martin Roald-Arbøl: Stævneindtægter der ikke er ført til indtægt fra 2012.
Michael Bruun Jepsen: Vi har et arrangement mindre i år, og vi satte faktisk uofficiel DR på overskud
ved et DM ved DMU.
Martin Roald-Arbøl: Husk på, at vedtagelse af de nye kontingenter kun får virkning i sidste halvår i
2013, og først får fuld effekt i 2014.
Steffen Jørgensen: Hvad er målsætningen for trænerområdet fremadrettet?
Michel Bruun Jepsen: Det er en af vores forcer, og det skal vi holde fast i. Når vores økonomi er
konsolideret, så er planen, at vi igen skal udvikle os på trænerområdet, men det kræver også, at der
er aktivgrundlag for det.
Arne Basbøll: Vi startede på 11 tkr i overskud, men det er heldigvis højere nu. Vi bliver også nødt til
at kigge på den udgift der er på de eliteaktive, der nu i dag koster os 6-10 tkr. Der skal være
sammenhæng i det, selv om vi alle gerne vil have elite.
Martin Roald-Arbøl: Budgettet færdig den 19.marts. Vi skal ikke være blind for, at de eliteaktive også
skaber indtægter til foreningen som back-up ved vores stævner, og sikring af det kommunale
elitetilskud, så det kan sagtens forsvares.
Steffen Jørgensen: Hvad er de eksakte mål fremadrettet? Vi skal ikke være bange for at sætte
kontingentsatsen yderligere op.
Heidi Toft Hansen: VI skal være varsomme, da der er mange studerende. Man kunne godt
argumentere for flere kontingentgrupper f.eks SU-studerende, enlige forsørgere etc.














Martin Roald-Arbøl: Vi kan godt sætte kontingentet yderligere op, men sammenlignet med andre
atletikklubber er vi blandt de dyre. Flere kontingentgrupper gør det yderligere kompliceret at
administrere.
Arne Basbøll: Det er en balancegang, hvor det kan være billigt at gå til atletik, hvis man udnytter det
meget, men omvendt kan vi miste en del medemmer, der ikke er så aktive. Det nuværende forslag
giver kun 13 tkr i forøgede indtægter.
Mikkel Roald-Arbøl: Der har ikke været tid og overskud til at arbejde visionært i bestyrelsen. Det
bliver der forhåbentlig nu.
Karsten Langball: Meget lidt med 1 tkr til hal og klublokaler, og det samme gælder materialer.
Arne Basbøll: Det blev noget af det første, der røg i vores budgetnedskæring.
Inge Faldager: Der må findes andre indtægter. I Greve har man indført sponsorløb, hvor
medlemmerne selv finder sponsorer, hvilket har givet 30 tkr i overskud. Lotteri har også givet et
pænt overskud.
Martin Roald-Arbøl: Rigtig fint med input til øgede indtjeningsmuligheder.
Steffen Jørgensen: Er DT 1.runde med i budgettet, da det sikkert skal afvikles i vest.
Michael Bruun Jepsen: Ja. Vi ha selv lagt billet ind på det, så vi både sparer penge og tjener penge,
men er økonomisk forberedt på, at vi skal til Vestdanmark.
Steffen Jørgensen: Hvorfor ikke angive kontingentet pr. måned, men skrive at det opkræves
halvårligt.
Kontingentet blev enstemmigt vedtaget.
Budget blev herefter også enstemmigt godkendt.

6. Valg i henhold til vedtægterne
 Vedtægtsændringer træder i kraft med Generalforsamlingens afvikling.
 Der skal vælges næstformand og økonomiansvarlig for en 2-årig periode.
o Martin Roald-Arbøl: Arne Basbøll udtræder som både næstformand og økonomiansvarlig.
Bestyrelsen anbefaler Michel Bruun Jepsen som ny næstformand.
o Michael Bruun Jepsen blev valgt som ny næstformand.
o Rolf Mortensen gik af i utide som økonomiansvarlig, og Arne Basbøll blev indsat som
erstatning, men afgår nu. Det er ikke lykkedes os at finde en til at overtage den post. Vi har
sat en annonce op på hjemmesiden, hvor vi gør opmærksom på, at vi nu har en bogholder til
det daglige, så det er ikke en kasserer i gammeldags forstand.
o Knud Høyer: Er der opbakning for, at bestyrelsen konstituerer sig, og så til næste år får
generalforsamlingens opbakning.
o Der var enstemmig opbakning til dette
o Karsten Langball: Har overvejet at tage posten, men er ikke helt afklaret endnu.
 Der skal vælges 1-2 medlemmer til bestyrelsen for en 1-årig periode:
o Martin Roald-Arbøl: Bestyrelsen foreslår Heidi Toft Hansen og Mikkel Roald-Arbøl.
o Begge blev enstemmigt valgt.
 Der skal væges 1-2 suppleanter til bestyrelsen for en 1-årig periode.
o Martin Roald-Arbøl: Bestyrelsen foreslår Karsten Langball.
o Karsten Langball enstemmigt valgt som suppleant.
 Der skal vælges 1-3 medlemmer til et økonomiudvalg for en 1-årig periode:
o Martin Roald-Arbøl: Bestyrelsen foreslår, at formand, næstformand og evt. en mere?
o Mikkel Roald-Arbøl meldte sig til økonomiudvalget.
o Valgene vedtaget, så økonomiudvalget det næste år består af Martin Roald-Arbøl, Michael
Bruun Jepsen og Mikkel Roald-Arbøl samt den økonomiansvarlige.
 2 revisorer for 1 år: Bent Eering og Jan Henningsen ønsker begge genvalg. Begge enstemmig valgt.
o Arne Basbøll: Stort cadeau til Bent og Jan for deres store indsats med genopretningen af
vores økonomi!
 Hjemmesiden vil snarest blive opdateret med de nye valg.

7. Eventuelt
 Bent Eering: Der er en del af os, der ikke er på Facebook. Kan vi sikre, at alle relevante
informationer tilgår os alle.
 Martin Roald-Arbøl: Vi vil godt kigge på, hvordan vi når bedre ud til medlemmerne via medlemsmail
og nyheder på hjemmesiden.
 Arne Basbøll: Vi skal have medlemslisterne ud i de enkelte dele af klubben, så de bliver opdateret.
 Steffen Jørgensen: Vi skal ind i politikkernes bevidsthed ved at få flere nyheder i Hvidovre Avis.
Nedsætte et udvalg på 5-6 personer, opdeling af artikler på forkant, skrive 2-3 artikler pr. år.






Heidi Toft Hansen: Det vil være en god idé at have nogle af motionisterne med i frivillighedsudvalget.
Alex Clausen: Kan ungdomsafdelingen få eget budget?
Michel Bruun Jepsen: Det har de fået via Jakob Juul Rasmussen, der er Ungdomschef.
Martin Rold-Arbøl: Der er lavet særskilte budgetter med større frihedsgrad for ungdom og
motionisterne.

Martin Roald-Arbøl sluttede af med at takke for aftenens kompetente input og en god debat. Glad for at I vil
give os den tillid at fortsætte som bestyrelse. Vi har nået et vendepunkt nu ift økonomien, så det nu igen
bliver sjovere tider. Imponerende med al den sportslige succes og de sociale aktiviteter der har foregået
sideløbende, hvilket har givet energi til at fortsætte. Det ser positivt ud, men det kommer ikke af sig selv.
Tak til dirigenten for god mødeledelse, tak til Jer der mødte op og speciel tak til Arne Basbøll, der har været
med siden 2010 som en meget pligtopfyldende næstformand og økonomiansvarlig.

For referat: Sekretær Michael Bruun Jepsen

