Formandens beretning for 2017
til Hvidovre AM’s generalforsamling 13. marts 2018
Denne skriftlige beretning dækker primært bestyrelsens organisatoriske og ikke-idrætslige opgaver og
ansvarsområder i 2017. De øvrige - primært idrætslige - aktiviteter er omfattet af de særskilte og
supplerende beretninger, som er udarbejdet af de respektive ansvarshavende personer i bestyrelsen.
Den skriftlige beretning vil på generalforsamlingen blive suppleret med en mundtlig beretning, som i
højere grad 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 og økonomiansvarlig
- Michael Bruun Jepsen, næstformand og sportschef
- Tanja Ravnholt, bestyrelsesmedlem og ungdomschef
- Alex Clausen, bestyrelsesmedlem
- Jørgen Nielsen, bestyrelsesmedlem
- Tom Jensen, bestyrelsesmedlem
- Leif. E. Nielsen og Louise Mikkelsen, suppleanter (med møderet – uden stemmeret)
Organisation og drift:
Den daglige drift af klubbens mange aktiviteter varetages primært af sportschefen og ungdomschefen,
samt af de efterhånden flere og flere af klubbens medlemmer samt tilhørende forældre, der på
forskellige områder har påtaget sig ansvar for små og større opgaver, som alle er vigtige for at få
helheden til at fungere. Og det har faktisk været fantastisk positivt at følge den udvikling, der er sket i
det forløbne år i forhold til at få inddraget flere i løsningen af klubbens mange opgaver! Der skal derfor
lyde en kæmpe tak til alle, der har bidraget aktivt til dette!
Der har i 2017 været særligt fokus på vores motionsaktiviteter. Klubbens motionsløbeafdeling fik
henover sommeren en ”relancering” med nye begynderhold samt flere tilknyttede trænere. Efter en
opstart med lidt problemer ser der nu for alvor til at være en positiv udvikling i gang med tilgang af en
del nye løbere samt et højt aktivitetsniveau!
Og så var 2017 jo året, hvor vi blev driftsansvarlige for en del af det tidligere kommunale
motionscenter (den øvrige del varetages af kommunens sundhedscenter). Det skete efter et længere
forløb med mange drøftelser med kommunen, stor offentlig debat – og sidst men ikke mindst en dialog
med en del af de tidligere brugere af det kommunale tilbud, der mundede ud i en opbakning til det nye
set up, vi kunne tilbyde. Der er nu mere end 200 medlemmer i den foreningsbaserede del af
aktiviteterne, og vi forventer en endnu større medlemsskare, når vi i nærmeste fremtid får
adgangskontrol mv. endeligt på plads. Dette er nemlig nødvendigt, inden vi kan igangsætte et større
medlemsfremstød.
Administration og økonomi:
Klubbens medlemsadministration og regnskabsfunktion bliver fortsat styret kompetent af Jakob Juul
Rasmussen. Da der ikke på sidste års generalforsamling blev valgt en politisk økonomiansvarlig, har
jeg selv varetaget denne funktion ved siden af formandsposten. Vi håber naturligvis på en bedre og
mere holdbar løsning på dette fremadrettet.
Arrangementer:
Den officielle indvielse af de nye atletikfaciliteter på Hvidovre Stadion skete i forbindelse med de
nordiske og danske mesterskaber i 10.000 m på bane, som blev afviklet i maj måned. Et fint
arrangement, der desuden blev kronet med både NM- og DM-guld til vores egen Abdi!

Vores store flagskib på arrangementssiden, Copenhagen Open, blev afviklet for femte gang. Efter en
nedgang i deltagertallet i 2016 bød 2017-udgaven igen på mere end 2000 starter, og denne gang
altså med vores nye 8-rundbaners stadion som en flot ramme for et fornemt og professionelt
gennemført stævne.
Eftersommeren bød på et stort og flot DMU-arrangement, som vi – traditionen tro – høstede mange
roser og stor anerkendelse for. At medaljehøsten tilmed blev imponerende, gjorde ikke oplevelsen
ringere!
Året bød i øvrigt på de sædvanlige tre indestævner.
På motionsfronten stod vi for de to årlige arrangementer: Holmestafetten og Hvidovreløbet. Samlet set
et par gode arrangementer, som luner godt i klubbens pengekasse. Vi har dog brug for en
opgradering af arrangementerne – og ikke mindst at få inddraget nogle nye personer i arbejdet med at
planlægge og afvikle arrangementerne.
I maj gentog vi i samarbejde med Idrætsrådet løbet for kommunens skoleelever, Skoleløbet med over
1.600 tilmeldte deltagere, der afvikles på en rute omkring Rådhuset, ligesom vi for tredje gang stod
som arrangør af et stort Skole OL stævne på Hvidovre Stadion med mere end 500 begejstrede
skolebørn.
Sponsorer:
Vores største og vigtigste sponsoraftale er som bekendt med Kaiser Sport & Ortopædi. Aftalen, der er
inde i sit tredje år, 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. Bortset fra nogle problemer med levering af bestilt klubtøj har samarbejdet
fungeret fint. Der er stadig et stort – endnu ikke indfriet – potentiale i forhold til udvikling af nye
motionsaktiviteter, og det vil der være stort fokus på, når vi ved årets udgang skal have genforhandlet
aftalen. Også Pharma IT har været en særdeles vigtig sponsor i det forløbne år.
Hvidovre Kommunes sponsorpulje fik i 2016 en ekstra indsprøjtning af midler, og som vi nævnte
sidste år fik vi en aftale på plads om eksponering af kommunen mod et kontant sponsorbeløb på 2
gange 90.000 kr. i årene 2016-17. I år skal der så søges igen, og vi håber og forventer en tildeling på
mindst dette niveau igen. Men vi leverer altså også varen, både i form af en fornem eksponering af
kommunen og med en række tilbud som retter sig mod kommunens borgere.
Faciliteter:
Med et internationalt 8 rundbaners atletikstadion på plads er den næste vigtige udfordring at få skabt
nye og forbedrede rammer for indendørsatletikken. Den nuværende hal er for lille og desuden i en
stand, der kræver omfattende renovering indenfor de allernærmeste år. Derfor står en ny hal med 200
m rundbane øverst på ønskesedlen. Det er i sagens natur ikke et billigt ønske, men der vil blive
arbejdet ihærdigt og målrettet for, at det kan blive opfyldt indenfor en overskuelig tidshorisont. Det
bliver ikke nemt, men det skal ikke forhindre os i at gøre forsøget!
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.
Vores sportschef, Michael, er fortsat et meget aktivt og engageret medlem af Idrætsrådet i Hvidovre
og sidder også som formand for DAF’s Terminsgruppe. Vores ungdomschef, Tanja, er blevet valgt ind
i DAF’s bestyrelse. Tom, der står i spidsen for vores medieteam, er af DAF blevet rekrutteret som
fuldtidsleder af forbundets arbejde med livestreaming af dansk atletik, en aktivitet der er groet frem i
Hvidovre AM’s have og nu er løftet op på forbundsniveau. Jeg er selv – udover at være formand for
DAF’s tekniske komité – blevet valgt som Technical Director i European Masters Athletics for en
fireårig periode, og har desuden fået forlænget mit hverv som international atletikdommer (eneste
dansker), også for en fireårig periode.
I forhold til daglige arbejde i lokalt regi vil jeg igen i år nævne stadionpersonalet, kommunens
forvaltning og politikere samt Idrætsrådet som vigtige medspillere, som vi har et godt og konstruktivt
samarbejde med.

Visioner og udvikling:
Vi har i 2018 fået tildelt værtskabet for NM U20, der samtidig har status af Nordisk Juniorlandskamp.
Det er et meget stort og prestigefyldt arrangement, som vi vil gøre vores yderste for at gennemføre på
et virkelig højt niveau, såvel organisatorisk som teknisk (det idrætslige er vi jo ikke selv herrer over,
men vi kan jo skabe de bedste rammer og forudsætninger for de aktive).
Arbejdet med dette stævne vil fylde meget i 2018, men vi vil bruge projektet som en slags løftestang
for klubbens mål, såvel kort- som langsigtede. Dette vil jeg uddybe under den mundtlige beretning.
Tak for et fantastisk 2017!
Jeg tillader mig her at genbruge sidste års tekst, dog med ændret årstal:
Med vores næstformands og sportschefs ord har 2017 været det nok bedste i klubbens historie. Jeg
er tilbøjelig til at give ham ret! 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 2018 må blive et endnu bedre år!
Martin Roald-Arbøl
Formand

