Formandens beretning for 2020
til Hvidovre AM’s generalforsamling d. 25. maj 2021
Denne skriftlige beretning dækker primært bestyrelsens organisatoriske og ikke-idrætslige opgaver og
ansvarsområder i 2020. På grund af coronakrisen og den deraf følgende udsættelse af
generalforsamlingen vil jeg dog også kort berøre nogle væsentlige forhold vedr. de forløbne måneder
af 2021. De idrætslige aktiviteter er omfattet af den særskilte og supplerende beretning, som er
udarbejdet af sportschefen.
Den skriftlige beretning vil på generalforsamlingen blive suppleret med en kort mundtlig beretning,
som i højere grad vil pege fremad mod det kommende arbejde i klubben.
Bestyrelsen:
For andet år i træk må vi desværre konstatere, at det har været udfordringer og problemer, der har
præget bestyrelsens arbejde. Først og fremmest er det den fortsatte coronakrise med alle sine
følgevirkninger – økonomisk, organisatorisk og aktivitetsmæssigt – der har sat sine markante spor.
Samtidig har vi jo lidt under en massiv underbemanding i bestyrelsen efter det store mandefald i 2020,
hvor det ikke umiddelbart er lykkedes at rekruttere nye folk til de vakante positioner.
Klubbens bestyrelse har siden sidste års generalforsamling bestået af følgende personer:
- Martin Roald-Arbøl, formand
- Tom Lange Dons, økonomiansv.
- Jeppe Slot Stauning (valgt som suppleant, men har reelt varetaget en post som medlem)
Vi forventer ikke, at vi på denne ordinære generalforsamling, der afholdes under de gældende
coronarestriktioner, får valgt et nyt ”hold”. Men vi forbereder os til gengæld på en ekstraordinær
generalforsamling i efteråret, hvor vi forhåbentlig er klar med oplæg til en ny organisationsstruktur med
plads til repræsentanter fra klubbens forskellige afdelinger/aktiviteter (se også beretningens sidste
afsnit).
Organisation og drift:
Funktionen som daglig leder har primært været varetaget af vores sportschef, Michael Bruun Jepsen,
suppleret af ungdomschef Ida Regitze Krag, samt undertegnede som klubbens formand. I forhold til
såvel Motionscenter samt Crossfit (Kænturjon Gym) har Jakob Juul Rasmussen varetaget den
koordinerende funktion i hele 2020, men har ikke længere denne funktion. Motionscentret har med
tilknytningen af Robert Gylling fået en ”daglig leder”, om end han ikke er fysisk til stede hver dag. Og i
Kænturjon Gym er der nedsat en styregruppe til at koordinere aktiviteterne.
Efter en stor stigning i medlemstallet i 2019 har vi i løbet af 2020 mærket konsekvenserne af
coronaen. Nedlukningerne har kostet en del på medlemssiden, både i form af udmeldelser og
berostillelser af medlemskab. Forhåbentlig vil den løbende genåbning her i 2021 betyde, at
medlemstallet igen vil stige. I skrivende stund ser det aktuelle medlemstal (aktive medl.) således ud:
Atletik/løb: 230
Crossfit: 150
Motionscenter: 662
I alt: 1042

Administration og økonomi:
Dette har igen fyldt uforholdsmæssigt meget i bestyrelsens og – i særlig grad – mit arbejde som
formand. De økonomiske konsekvenser af coronaen har været overvældende, dels pga. de
ovennævnte udfordringer i forhold til medlemstallet (vi har dog efter anbefalinger fra DIF og DGI
fastholdt kontingentopkrævningen under nedlukningen), og dels pga. aflysninger og kraftige
begrænsninger af vores indtægtsskabende arrangementer. Som det kan ses af regnskabet, har det
betydet et stort underskud i 2020, på trods af, at vi i bestyrelsen har arbejdet ihærdigt med at finde
både besparelser og kompenserende indtægtsmuligheder. I forhold til det sidstnævnte lykkedes det at
få tildelt en kompensation fra DIF/DGI’s coronahjælpepulje på ca. 185.000 kr., hvilket dog kun udgør
ca. 1/3 af det opgjorte coronabetingede nettotab i 2020. Egentlig lønkompensation har vi ikke kunnet
modtage, da vi ikke havde reel mulighed for at hjemsende lønnede medarbejdere. I efteråret måtte vi
skride til begrænsninger i lønudgifterne på trænersiden, hvilket desværre har afstedkommet turbulens
i forhold til Stefan Haris sprinttræningsgruppe, idet vi ikke havde økonomi til at fortsætte med lønnede
trænere til to sprintgrupper.
Vi fik i foråret 2020 et af vores tidligere medlemmer, Marc Lorentzen, til at varetage funktionen som
regnskabsansvarlig – og hans indsats i forhold til få styr på bogføring, udbetalinger, opkrævninger,
kontoafstemninger, revisorkontakt mv. har været uvurderlig. Desværre er han flyttet tilbage til New
Zealand, hvor han nu har fået et godt fuldtidsjob, så vi er igen på jagt efter en, der kan udfylde denne
vigtige post. Og i 2020 fik vi i øvrigt også indgået aftale med revisionsfirmaet Beierholm, da vi fra
kommunens side - pga. størrelsen af vore kommunale tilskud - er pålagt revision fra en
statsautoriseret/registreret revisor. Vi skal lige vænne os til hvad det indebærer (udover at det er både
grundigt, dyrt – og tidskrævende).
Vores medlemssystem har gentagne gange givet os udfordringer, som det primært har været Ida, der
har fulgt op på. Vi er pt. i gang med sonderinger i forhold til evt. alternative medlemssystemer, der
bedre kan tilgodese vores behov. Som det er nu, koster det både for meget arbejde og reelt også tab
af indtægter.
Arrangementer:
Coronaen fik også på dette område store konsekvenser.
Inden nedlukningen i marts fik vi afviklet de sædvanlige tre indestævner i atletikhallen, og for anden
gang stod vi - med Tom Dons i spidsen - for en crossrunde i Vinterturneringen Øst, et velgennemført
arrangement trods den silende regn ved Åmarks-bjerget.
Copenhagen Open blev udsat til starten af august, hvor det lykkedes at gennemføre en stærkt
begrænset udgave af det store stævne – og heldigvis med succes. Det var tydeligt, at de aktive
savnede at komme tilbage på atletikbanerne. I år afholdes stævnet 12-13. juni, dog stadig med visse
restriktioner.
Og inden den anden coronabølge for alvor tog fat, lykkedes det i september også at gennemføre et
DMU på Hvidovre Stadion. Også her var der tale om et stærkt begrænset stævne, idet det kun var for
aldersgruppen 14-15 år, og ikke som oprindeligt planlagt 14-22 år. Her i 2021 er vi værter for DMU d.
11.-12. september.
På motionsfronten blev begge vores planlagte arrangementer, Holmestafetten i maj og Hvidovreløbet i
september, aflyst. I indeværende år håber vi at gennemføre begge motionsarrangementer.
Holmestafetten er udskudt til 14. september, mens Hvidovreløbet er planlagt til 26. september.
Skolearrangementerne, Skole OL og Skoleløbet, blev begge aflyst i 2020 – og desværre også her i
2021.
Eksternt samarbejde:
Jeg tillader mig at genbruge nogle af sidste års bemærkninger:
DAF, DIF, DGI, Team DK… Ikke kun bogstavkombinationer, men nødvendige og vigtige
organisationer, som vi i større eller mindre grad samarbejder med på forskellige niveauer, med DAF
som den helt klart vigtigste. Også her er der af og til nogle sten i skoen, men overordnet set fungerer
det. DAF er imidlertid - som vi - pt. udfordret både organisatorisk og økonomisk.

På stadion samarbejder vi jo dels med kommunens folk og dels med ”naboen” HIF fodbold (inkl.
prof.afdelingen). Her har brugen af vores fælles faciliteter fyldt en del, især i forhold til ”bane 1”, som jo
både er fodboldens kampbane og vores trænings- og konkurrencebane. Det har krævet nogle møder,
hvor vi forsøger at finde fælles løsninger, hvilket ikke altid er helt let.
Andre samarbejdsparter er den kommunale forvaltning og politiske instanser samt Idrætsrådet, hvor
Michael stadig yder en stor og vigtig indsats som rådets næstformand.
Og endelig har vi heldigvis kunnet videreføre samarbejdet med Kaiser Sport & Ortopædi, som vi
takker for god støtte og opbakning.
Hvidovre AM’s fremtid – vi har brug for nye tanker og flere friske hænder!
Sidste år havde vi egentlig planlagt at skulle afholde en ekstraordinær generalforsamling i efteråret,
hvor vi skulle drøfte visionerne for klubbens fremtid. Det måtte vi desværre skrinlægge pga.
coronarestriktionerne. Men nu prøver vi igen. Vi planlægger i efteråret – formentlig i oktober – at
afholde en ekstraordinær generalforsamling med temaet ”Hvidovre AM efter coronaen”. Hvor skal vi
hen? Og hvordan kommer vi derhen? Hvordan får vi flere hænder til at løfte det fælles projekt? Og
hvordan sikrer vi, at det hele hænger sammen økonomisk og organisatorisk?
Det kræver under alle omstændigheder både nye tanker og flere friske hænder. Både i bestyrelsen og
ude i de forskellige afdelinger og aktivitetsområder. Forhåbentlig vil mange byde ind, så vi sammen
kan sikre klubben en gylden fremtid. Potentialet er stort – men ”projektet” løfter ikke sig selv!
Og til slut: Tak til alle der har bidraget til ”projektet” i det forløbne år, ingen nævnt ingen glemt!
Martin Roald-Arbøl
Formand

