Formandens beretning for 2018
til Hvidovre AM’s generalforsamling 12. marts 2019
Denne skriftlige beretning dækker primært bestyrelsens organisatoriske og ikke-idrætslige opgaver og
ansvarsområder i 2018. 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
- Michael Bruun Jepsen, næstformand og sportschef
- Tom Lange Dons, økonomiansvarlig
- Tanja Ravnholt, bestyrelsesmedlem og ungdomschef
- Alex Clausen, bestyrelsesmedlem
- Jørgen Nielsen, bestyrelsesmedlem
- Louise Mikkelsen, bestyrelsesmedlem
Vi er i bestyrelsen blevet enige om, at Michael som ansat sportschef ikke længere skal være en del af
den politisk valgte bestyrelse, hvorfor vi indstiller Tanja som ny næstformand. Michael vil naturligvis
fortsat arbejde tæt sammen med bestyrelsen på rigtig mange områder.
Organisation og drift:
Den daglige drift af klubbens mange aktiviteter varetages primært af sportschefen, ungdomschefen og
formanden, heldigvis med god hjælp fra 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. Der er imidlertid efterhånden sat så mange skibe i søen, at det kan være svært
at bevare overblikket og at have tilstrækkeligt med ”mandskab” til at holde skibene på rette kurs.
Derfor vil der i det fremtidige arbejde blive satset mere på at få etableret egentlige ”aktivitetsudvalg”,
hvor ansvarlige tovholdere sammen med sine udvalgsmedlemmer skal sørge for dette. Det kan
forhåbentlig være med til en nødvendig aflastning af primært Michael og Tanja.
På motionsløbernes område måtte vi i løbet af året konstatere, at vi ikke kunne fastholde og rekruttere
de nødvendige trænere. I slutningen af året lykkedes det imidlertid at få tilknyttet en stor kapacitet på
området, Claus Hechmann, som overordnet ansvarlig for motionsaktiviteterne, så der er nu igen ved
at blive skabt de nødvendige rammer for denne vigtige del af klubbens aktiviteter.
Motionscentret, som vi overtog driftsansvaret for i 2017, er i stadig vækst. Der er nu mere end 400
medlemmer, og udover den individuelle styrketræning er der også kommet gang i diverse
holdtræningsaktiviteter. Desværre havde vi i årets løb en uoverensstemmelse med kommunen om,
hvorvidt idrætsklubbernes eliteudøvere skulle kunne træne gratis i motionscentret.
Kommunalbestyrelsen vedtog i første omgang at give denne gratis mulighed for resten af 2018, men
her i starten af 2019 er der så truffet en ny beslutning, der giver os mulighed for at opkræve betaling
for klubbernes benyttelse af motionscentret. I øvrigt blev der i årets løb etableret adgangskontrol med
et briksystem, der kan åbne ”lågen” til centret for medlemmerne indenfor vores åbningstid.
Crossfit’erne er efterhånden også en stor og aktiv del af klubben – og de har fået skabt sig nogle fine
rammer i ”deres” hjørne af hallen, som endvidere er blevet suppleret med et lille udendørs areal.
Administration og økonomi:
Bestyrelsen har i løbet af året konstateret, at der ikke har været tilstrækkelig mulighed for at følge op
på den løbende drift i økonomisk henseende, og at den nødvendige budgetopfølgning dermed ikke

har kunnet foretages på tilfredsstillende vis. Det er derfor blevet besluttet, at funktionen med at
bogføre, opkræve og betale vil blive overdraget til en ny økonomiassistent umiddelbart efter
generalforsamlingen. Det skal dog siges, at vi i 2018 fik igangsat processen med overgang til et nyt
medlemssystem. Efterhånden er de fleste medlemmer blevet overført til det nye system, men da det
kun er medlemmet selv, der kan registrere sig i dette system, mangler vi desværre en del for at være i
mål. Det har givet en hel del udfordringer, da vi nåede at få udsendt ”gammeldags” opkrævninger i et
ret stort tal, som efterfølgende måtte ”nulstilles” og afskrives (og tilbagebetales, hvis man havde nået
at betale…) for efterfølgende at blive registreret i det nye system. Rent regnskabsteknisk har det
betydet, at vi dels har færre kontingentindbetalinger i ”atletikdelen” (motionscenter og crossfit kører
fuldt ud i det nye system) i 2018, da betaling for 1. halvår 2019 for en stor del af disse først vil figurere
i 2019-regnskabet. Desuden har vi altså ekstraordinært været nødt til at afskrive et stort beløb for de
mange opkrævninger, der blev udsendt, faktureret og ”nulstillet” igen. Alt dette kan ses på bundlinjen i
regnskabet, der lander på et minus på ca. 300.000 kr. Reelt er der dog ikke tale om et driftsunderskud,
da dette modsvares af de ovennævnte konsekvenser ved overgangen til det nye medlemssystem (se i
øvrigt selve regnskabet – og ikke mindst noterne til dette). Fremadrettet vil vi med dette system, hvor
betalingen trækkes direkte via kortbetaling ved medlemskab/indmeldelse, få en væsentlig enklere
administration samt et mere retvisende billede af den økonomiske situation, da vi ikke længere vil
have store poster under tilgodehavende kontingenter – og at de indkomne kontingenter rent faktisk vil
blive regnskabsført i det år, de vedrører. Vi skal dog have oparbejdet en væsentlig bedre likviditet, da
vi ikke er ”polstret” til de ganske store udsving, der er hen over et år.
Vi er fuldt ud klar over, at disse ”nye tider” også har givet anledning til en del bøvl for nogle af vores
medlemmer. Vi beklager det besvær, det måtte have betydet – men håber til gengæld, at det
fremadrettet vil være til gavn og glæde for os alle!
Og så skal der også lyde en tak til Jakob Juul Rasmussen for hans store arbejde på økonomisiden
gennem rigtig mange år. Jakob vil fortsat yde en indsats i forhold til såvel motionscenter samt crossfit.
Arrangementer:
Årets arrangementsmæssige højdepunkt var NM-U20, som jo ud over at have status som nordiske
juniormesterskaber også er en landskamp mellem Norge, Sverige, Finland og et kombineret hold fra
Danmark/Island. Alle sejl blev sat til for at skabe de bedst mulige rammer om det store stævne, og
hvis vi skal dømme efter de mange positive tilbagemeldinger, vi modtog efter stævnet, må vi vist
konkludere, at vi lykkedes med opgaven! Selv ikke et mindre og heldigvis meget kortvarigt strømsvigt
kunne slå os ud af kurs – og deltagere, officials, trænere, ledere og publikum fik set, at vi kunne
præsentere atletik af høj klasse på vores fremragende stadion. Også borgmesteren og formanden for
kultur- og fritidsudvalget fik med egne øjne set, at pengene til udbygningen og renoveringen af stadion
har gjort det muligt at afvikle internationale atletikarrangementer i Hvidovre.
Copenhagen Open blev i 2018 afviklet for sjette gang, og med rekorddeltagelse på vores nye 8rundbaners stadion var der tale om endnu et fornemt og professionelt gennemført stævne med
internationalt format.
Året bød i øvrigt på de sædvanlige tre indestævner i atletikhallen. Rammerne er måske ikke optimale,
men ikke desto mindre er der tale om en rigtig god og populær aktivitet, som mange især børn og
unge deltager i.
På motionsfronten stod vi for de to årlige løbsarrangementer: Holmestafetten og Hvidovreløbet.
Samlet set et par gode arrangementer, som luner godt i klubbens pengekasse. Hvidovreløbet blev
afviklet for 30. gang – og på en helt ny rute, som fik meget ros fra deltagerne. I det hele taget var der
tale om en opgradering af arrangementet, som også kunne ses på en væsentlig stigning i
deltagertallet. Vi har dog brug for en del nye personer i arbejdet med at planlægge og afvikle disse
arrangementer.
I maj gentog vi i samarbejde med Idrætsrådet løbet for kommunens skoleelever, Skoleløbet, med rigtig
mange glade deltagere. Løbet afvikles på en rute omkring Hvidovre Rådhus. For fjerde gang stod vi
som arrangør af et stort Skole OL stævne på Hvidovre Stadion med mere end 500 begejstrede
skolebørn. I år afvikles dette arrangement over to stævnedage.
Faciliteter:
Lad mig her lige gentage mig selv fra sidste års beretning:
”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!”
Arbejdet med ”planerne” er nu i fuld gang. Der er - i vores regi - blevet udarbejdet de første tegninger
og beskrivelser, som er blevet forelagt for både Idrætsrådet og en lang række relevante
idrætsforeninger i kommunen. Projektet er nemlig ikke kun tænkt som en atletikhal, men som et
indendørs idrætscentrum, der kan skabe rammer om adskillige sportsgrenes træning og konkurrencer.
Der er naturligvis stadig lang vej til en realisering af vores planer. Og vigtigst af alt skal der skabes
politisk opbakning til det visionære projekt, for uden denne (og en del tilhørende økonomi) kan det ikke
lade sig gøre.
Eksternt samarbejde:
Vi er stadig en aktiv medspiller i mange sammenhænge, ikke mindst i DAF-regi, hvor flere af klubbens
ledere har store og ansvarsfulde poster. Vores ungdomschef, Tanja, blev i forbindelse med DAF’s
årsmøde kåret som Årets Unge Leder, og revisor mv. Knud Høyer blev såmænd hædret med prisen
som Årets Leder, primært på baggrund af hans indsats som formand for DAF’s Masters Komite. Men
også lokalt og internationalt ”blander” vi os! Hvis vi vil have indflydelse på udvikling og beslutninger,
kræver det mere end blot at dukke op til diverse møder.
Generelt har vi et rigtig godt samarbejde med kommunen, både på det politiske og det praktiske plan,
om end vi ikke altid er enige om alt.
Også vores sponsorer er vigtige samarbejdspartnere – og her skal der lyde en særlig tak til Kaiser
Sport & Ortopædi, for deres store støtte på flere forskellige områder. Vi er pt i gang med forhandlinger
om det fortsatte samarbejde, som vi håber at udvikle yderligere.
Tak!
Og der skal såmænd siges tak til mange andre! Jeg vil personligt rette en stor tak til mine kolleger i
bestyrelsen, ikke mindst til vores sportschef, Michael, som har ydet en ekstraordinær indsats i 2018,
hvor han med visioner og hårdt arbejde gjorde vores værtskab af NM-U20 til en stor succes. Ikke
alene, for mere end 100 medlemmer var med til at bære arrangementet igennem. Så også stor tak til
alle jer! Og tak skal der også lyde til alle de medlemmer, trænere, forældre mv. der på hver deres felt
og måde er med til at gøre Hvidovre AM til den store og aktive forening, den er. I 2019 vil vi
formodentlig passere de 1000 medlemmer – forhåbentlig er der meget at glæde sig til for alle
klubbens medlemmer.
Martin Roald-Arbøl
Formand

