Formandens beretning for 2016
til Hvidovre AM’s generalforsamling 28. marts 2017
Denne skriftlige beretning dækker primært bestyrelsens organisatoriske og ikke-idrætslige opgaver og
ansvarsområder i 2016. De idrætslige aktiviteter er omfattet af den særskilte idrætslige status, som er
udarbejdet af klubbens sportschef, Michael Bruun Jepsen.
Den skriftlige beretning vil på generalforsamling blive suppleret med en mundtlig beretning, som også
vil pege fremad mod det kommende arbejde i klubben.
Bemanding:
Klubbens bestyrelse har siden sidste års generalforsamling bestået af følgende personer:
- Martin Roald-Arbøl, formand
- Michael Bruun Jepsen, næstformand og sportschef
- Karsten Langball, økonomiansvarlig
- Alex Clausen, bestyrelsesmedlem
- Jørgen Nielsen, bestyrelsesmedlem
- Tom Jensen, bestyrelsesmedlem
- Tanja Ravnholt, bestyrelsesmedlem og ungdomschef
- Suppleanter (med møderet – uden stemmeret): Leif. E. Nielsen og Mark Nakai
Administration og økonomi:
Klubbens medlemsadministration og regnskabsfunktion bliver fortsat styret kompetent af Jakob Juul
Rasmussen. Det har til gengæld knebet med den politiske opfølgning, da økonomiudvalget ikke har
været samlet i det forløbne år. Det er selvsagt utilfredsstillende – og der vil være fokus på, at dette
ikke gentager sig i indeværende år.
Som det fremgår af det reviderede regnskab, kommer vi ud af 2016 med et lille underskud. Mere om
det under gennemgang af regnskabet.
Kommunikation:
Vi har igen i 2016 været særdeles synlige i Hvidovre Avis, og dette kan vi i høj grad takke vores
sportschef for!
Og så blev 2016 året, hvor vores medieteam under Tom Jensens ledelse for alvor fik sat gang i
arbejdet. Der er kommet stor aktivitet i de forskellige grupper på Facebook, og der lægges rigtig
mange fine fotos op! Medieteamet har også arbejdet videre med livestreaming – først og fremmest i
forbindelse med Copenhagen Open. Men meget mere venter forude! Noget af det kan vi løfte sløret
for på generalforsamlingen.
Den nye hjemmeside så dagens løb i det forløbne år, og selv om der stadig mangler lidt på nogle
områder, så er der tale om en flot og særdeles professionel hjemmeside!
Arrangementer:
Vores store flagskib på arrangementssiden, Copenhagen Open, blev afviklet for fjerde gang. For
første gang oplevede vi en tilbagegang i deltagertallet, men det er en udvikling vi satser på at vende
igen, når vi i juni måned kan afvikle stævnet på vores nye 8-rundbaners stadion, som jo blev (næsten)
klar til brug i slutningen af året. Kvaliteten og stemningen fejlede imidlertid ikke noget, og der blev da
også opnået rigtig mange særdeles fornemme resultater, kronet med Kristoffer Haris imponerende
10,24 på 100 m (5/100 under den danske rekord) i en medvind, der var blot 0,1 m/s over det tilladte.
På grund af renoveringen af vores stadion endte det med, at vi måtte arrangere årets Masters DM på
”udebane” i Greve. Det gik fint, om end det ikke var et stort tilløbsstykke, og rammerne var da heller
ikke helt så festlige, som vi normalt ser på vores eget stadion.
Året bød i øvrigt på de sædvanlige tre indestævner samt inde-DM for Masters, nok for sidste gang i
Hvidovre.

På motionsfronten stod vi for de to årlige arrangementer: Holmestafetten og Hvidovreløbet. Samlet set
et par gode arrangementer med stigende deltagertal, som også luner godt i klubbens pengekasse.
I maj gentog vi i samarbejde med Idrætsrådet løbet for kommunens skoleelever, Skoleløbet, der
afvikles på en rute omkring Rådhuset, ligesom vi for anden gang stod som arrangør af et Skole OL
stævne på Hvidovre Stadion, denne gang med en hel del flere deltagere end i debuten året før.
Sponsorer:
I slutningen af 2015 lykkedes det som bekendt at lande en større sponsoraftale med Kaiser Sport &
Ortopædi. Aftalen som foreløbig er gældende for årene 2016-18 omfatter bl.a. levering af klubtøj fra
Craft, sko fra New Balance, generelle rabatter i deres butik i Brønshøj, behandling mv. af dygtige
fysioterapeuter og samarbejde om udvikling på motionsløbsområdet. Og 2016 blev en stor del af dette
så implementeret. Især det nye klubtøj blev imødeset med spænding – og trods en lidt svær ”fødsel”
kan vore aktive udøvere nu konkurrere i unikke, flot designede dragter. Vi nåede ikke at få gjort så
meget ved motionsløbsområdet, men dette vil der blive rådet bod på her i 2017.
Hvidovre Kommunes nyetablerede sponsorpulje fik i 2016 en ekstra indsprøjtning af midler, og her fik
vi en aftale på plads om eksponering af kommunen mod et kontant sponsorbeløb på 2 gange 90.000
kr. i årene 2016-17, en væsentlig fremgang i forhold til sidste år. Men vi leverer altså også varen i form
af en fornem eksponering af kommunen. Et særligt sponsorat gik til Abdis bestræbelser på at
kvalificere sig til OL. Også her fik kommunen flot PR, da Abdi bl.a. medvirkede i en DR-udsendelse op
til det OL, som han jo altså også kom til at deltage i!
Faciliteter:
Kommunalbestyrelsen besluttede i slutningen af 2015, at Hvidovre Stadion i løbet af 2016 skulle
gennemgå en større og meget tiltrængt renovering, der for atletikkens vedkommende betød en
udvidelse til 8 rundløbsbaner, optimering af faciliteterne til de tekniske discipliner samt naturligvis hel
ny kunststofbelægning. Arbejdet tog sin begyndelse kort efter Copenhagen Open, og i oktober var
anlægget så (stort set) færdigt. Der er stadig nogle ting, der skal rettes op på, så den officielle
indvielse af atletikbanerne finder først sted i løbet af maj i år. Men fantastisk og smukt er det altså!
Eksternt samarbejde:
Vi forsøger stadig at være en meget aktiv partner i forhold til alle de relevante eksterne
samarbejdsrelationer, vi er involveret i. Vi er oftest meget synlige i arbejdet, og der er generelt stor
respekt om vores indsats og vores seriøse og målrettede arbejde. Derfor opnår vi en ganske stor
indflydelse i forhold til vore samarbejdspartnere, både i kommunalt regi og i forhold til idrættens
samarbejdsorganer, primært i DAF-regi.
Jeg vil her godt nævne stadionpersonalet, kommunens forvaltning og politikere samt Idrætsrådet som
lokale medspillere, som vi har et godt og konstruktivt samarbejde med.
Visioner og udvikling:
På baggrund af en spørgeskemaundersøgelse samt et visionsseminar afholdt i slutningen af 2015 har
bestyrelsen i det forløbne år haft særlig fokus på tre områder: Ungdom – Kommunikation – Motion.
I forhold til ungdomsarbejdet har der, siden vi tilknyttede Tanja Ravnholt som ungdomschef, været en
fantastisk udvikling. Medlemstallet har været støt stigende, og ikke mindst er der sat en lang række
nye tiltag i gang. Det er et arbejde, vi kan være rigtig stolte af! Kommunikationsindsatsen har været
nævnt tidligere i beretningen, og her har den positive udvikling også været tydelig. I forhold til
motionsområdet er vi kommet meget sent i gang, og det bliver først her i 2017, at der for alvor vil ske
noget. Mere om det under den mundtlige beretning! Alle områderne vil fortsat være i fokus her i 2017,
hvor der i øvrigt også være fokus på arbejdet med økonomien.
Tak for et fantastisk 2016!
Med vores næstformands og sportschefs ord har 2016 været det nok bedste i klubbens historie. Jeg
er tilbøjelig til at give ham ret! Og faktisk blev vi jo i det forløbne år kåret til Årets Forening i Hvidovre.
Tak til alle jer – ingen nævnt, ingen glemt – der har været medvirkende til denne succeshistorie! Det
betyder ikke, at der ikke er noget, der kan gøres endnu bedre. Så lad os i fællesskab stræbe efter, at
2017 må blive et endnu bedre år!
Martin Roald-Arbøl
Formand

