Formandens beretning for 2019
til Hvidovre AM’s generalforsamling 22. juni 2020
Denne skriftlige beretning dækker primært bestyrelsens organisatoriske og ikke-idrætslige opgaver og
ansvarsområder i 2019. 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 2020. 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 mundtlig beretning, som i
højere grad vil pege fremad mod det kommende arbejde i klubben.
Bestyrelsen:
Bestyrelsens arbejde i det forløbne år blev på afgørende vis påvirket af en tragisk hændelse: Den 12.
april - under klubbens træningslejr i Spanien - afgik vores ungdomschef og nyvalgte næstformand,
Tanja Ravnholt, uventet og pludseligt ved døden. Tanjas betydning for klubben kan ikke overvurderes,
og hun efterlod et stort tomrum, både organisatorisk og menneskeligt, som har været - og stadig er utrolig svært at udfylde. Personligt er jeg stadig meget påvirket af dette, og jeg er nok ikke den
eneste…
Klubbens bestyrelse har siden sidste års generalforsamling bestået af følgende personer:
- Martin Roald-Arbøl, formand
- Tanja Ravnholt, næstformand indtil 12.04.2019
- Steffen Jørgensen, suppleant indtil 12.04.2019, blev derefter konstitueret som næstformand
- Tom Lange Dons, økonomiansvarlig
- Tom Jensen, bestyrelsesmedlem, udtrådt 04.10.2019
- Alex Clausen, bestyrelsesmedlem
- Jørgen Nielsen, bestyrelsesmedlem
- Louise Mikkelsen, bestyrelsesmedlem
Desuden har Jeppe Slot Stauning været suppleant, og efter Tanjas død stillede Andreas Wain Uggen
sig ligeledes til rådighed som suppleant.
Organisation og drift:
Funktionen som daglig leder har primært været varetaget af vores sportschef, Michael Bruun Jepsen,
suppleret af Ida Regitze Krag, der i efteråret tiltrådte som ny ungdomschef som afløser for Tanja, samt
undertegnede som klubbens formand. I forhold til såvel Motionscenter samt Crossfit har Jakob Juul
Rasmussen varetaget den koordinerende funktion. Motionscentret har desuden med tilknytningen af
Robert Gylling fået en ”daglig leder”, om end han ikke er fysisk til stede hver dag.
Klubben er vokset anseeligt i det seneste år. I forbindelse med den årlige medlemsopgørelse ved
årets udgang kunne vi konstatere, at ikke mindre end1358 personer (inkl. trænere og ledere) i årets
løb har været registreret som medlemmer, og at vi løbende har ligget et pænt stykke over de 1000
medlemmer. Stigningen har primært ligget i Motionscentret, hvor potentialet for nye medlemmer stadig
er stort. Vi må dog konstatere, at de seneste måneder under coronakrisen har betydet et vist fald i
medlemstallet, som vi dog håber at få rettet op på i den kommende tid.
Som det fremgår af det efterfølgende afsnit, har økonomiske problemer og udfordringer, både i forhold
til administration og likviditet, fyldt uforholdsmæssigt meget, og det har bl.a. betydet, at bestyrelsen
har måtte anvende tid og kræfter på dette og dermed haft mindre fokus og tid til den fremadrettede og
strategiske udvikling af klubben. Bestyrelsen samt et antal øvrige nøglepersoner var dog i efteråret på

et visionsseminar på Næsgaard Efterskole, hvor der i et lille døgn under kompetent styring af vores
sportschef blev arbejdet intensivt og kreativt på at få lagt grunden til en ny og opdateret vision for
klubben. Det efterfølgende arbejde med opfølgning mv. er desværre blevet væsentligt forsinket,
senest grundet den aktuelle coronakrise, og planen er derfor nu, at vi påregner at kunne fremlægge
det nye visionsoplæg i forbindelse med en ekstraordinær generalforsamling i eftersommeren.
Administration og økonomi:
Som nævnt ovenfor har dette område - og primært arbejdet med økonomien - fyldt rigtig meget i det
forløbne år, og vi synes efterhånden, at vi må have været igennem alle de benspænd og sten i skoen,
som man kan være udsat for. En aftale med en ny økonomiassistent, som vi fortalte om på sidste års
generalforsamling, gik i vasken, da vedkommende af personlige årsager trak sig med kort varsel. Efter
nogle måneders søgen meldte en mor til et af vores medlemmer, Gitte Lehnert, sig til at stå for
bogføring mv. hvilket vi havde glæde af frem til 1. november, hvor hun ikke længere kunne forene det
med sit daglige, private job. Men tak til Gitte for indsatsen i disse få, men vigtige måneder. Ny søgning
efter en økonomiassistent resulterede efter nytår i, at vi fik lavet en aftale med et af vores tidligere
medlemmer, Marc Lorentzen, og hans regnskabsfirma. Opstarten på hans arbejde blev forsinket af
uforholdsmæssigt mange problemer med diverse adgange til de nødvendige systemer, og da arbejdet
med årsregnskabet viste sig at være mere omfattende end forventet og besværliggjort ekstra pga. at
Marc som bosiddende i Irland var forhindret i at komme til Danmark grundet coronakrisen, har det
desværre ikke været muligt at få et færdigrevideret regnskab klar til denne generalforsamling. Der er
derfor tale om et foreløbigt regnskab, hvilket vi naturligvis beklager.
Det daglige økonomiarbejde med betalinger af regninger, godtgørelser, lønninger og udlæg har jeg
selv måtte varetage gennem store dele af året, hvilket har været en urimelig stor ekstraopgave for
mig, og bestemt heller ikke en optimal løsning for klubben. Men det har været ”det muliges kunst”.
For Motionscenter samt Crossfit har Jakob Juul Rasmussen varetaget økonomiarbejdet. Tak for det!
En særskilt problemstilling, som også har fyldt en del i bestyrelsen, har været medlemsregistrering og
dermed også kontingentopkrævning. Det gik op for os, at der ”manglede” en del medlemmer og
kontingentbetalinger i vores nye medlemssystem. Enten var de ”forsvundet” i forbindelse med
overgangen til det nye system, eller også indgik der ikke det forventede kontingent bl.a. grundet
manglende kortopdatering fra de pågældende medlemmer. Endelig kunne vi konstatere, at der gik
aktive udøvere rundt uden at være oprettet som medlemmer. Der er derfor sat et pågående arbejde i
gang med at få alle medlemmer registreret korrekt i medlemssystemet, også i forhold til de respektive
aldersgrupper iflg. den nye kontingentstruktur, der er foreslået til vedtagelse på generalforsamlingen.
Udover de administrative udfordringer har vi kæmpet med likviditeten, som stadig ikke er nået op på et
tilfredsstillende niveau. Desværre er problemet på det seneste blevet forværret pga. coronakrisen,
som har betydet manglende arrangementsindtægter samt et fald i kontingentindtægter. Bestyrelsen
har derfor set sig nødsaget til at iværksætte en ”kriseplan”, som indbefatter såvel kontingentstigninger
som store besparelser på aktivitetsudgifter, herunder løn og godtgørelser til trænere.
Arrangementer:
Copenhagen Open blev i 2019 afviklet for syvende gang, og der var igen tale om et fornemt og
professionelt gennemført stævne med internationalt format, og med mere end 600 deltagere fra 10
lande.
Året bød i øvrigt på de sædvanlige tre indestævner i atletikhallen samt udendørs DM for Masters, som
blev gennemført på bedste vis med tilfredse deltagere, denne gang under betegnelsen Danish
Masters Open, da det var blevet åbnet for udenlandsk deltagelse. Ikke færre end 250 deltagere fra 68
klubber og 8 lande blev det til, hvilket vist må betegnes som en stor succes!
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.
På motionsfronten stod vi for de to årlige løbsarrangementer: Holmestafetten i maj og Hvidovreløbet i
september. Tanja skulle egentlig have været event-ansvarlig i år, hvilket især for Holmestafetten blev
en udfordring, da det skulle afvikles mindre end en måned efter hendes død. Med en

kraftanstrengelse lykkedes det dog at få arrangementet på skinner, og det blev afviklet i fine rammer
og godt vejr med rekorddeltagelse. Desværre måtte dette års udgave af Holmestafetten aflyses pga.
coronakrisen. Hvidovreløbet blev afviklet for 31. gang – og igen med en væsentlig stigning i
deltagertallet og stor tilfredshed blandt deltagerne. Begge motionsarrangementer er med til at give os
et fint økonomisk tilskud, men vi har dog stadig 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. Og for fjerde gang stod vi
som arrangør af et stort Skole OL-stævne på Hvidovre Stadion. Her skulle Tanja også have været
primus motor, og vi var meget tæt på en aflysning. Heldigvis fik vi ekstra hjælpere til afviklingen fra
DAF, så vi kunne gennemføre det. I år skulle dette arrangement efter planen have været afholdt over
to stævnedage, men det blev pga. coronakrisen aflyst. Det samme gjorde årets udgave af Skoleløbet.
Faciliteter:
Planerne om ”Idrættens Hus Hvidovre”, inkl. en atletikhal med 200 m rundbane, eksisterer stadig.
Der er naturligvis stadig lang vej til en realisering af vores planer. Og først og fremmest mangler det
vigtigste: Politisk opbakning til det visionære projekt, som sammen med den tilhørende økonomi er
helt nødvendig, hvis det skal kunne føres ud i livet.
Eksternt samarbejde:
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.
Hvidovre Kommune har vi generelt et godt samarbejde med, både på det politiske og det praktiske
plan. På Hvidovre Stadion er der sket det, at der er kommet en ny daglig leder, idet Jan Nielsen har
afløst Jette Hansen, der er gået på pension. Tak til Jette for mange års fint samarbejde, og
velkommen til Jan.
Idrætsrådet, hvor vi har Michael Bruun Jepsen med i bestyrelsen, er et vigtigt talerør for idrætten i
Hvidovre Kommune. Og derfor er det selvfølgelig også vigtigt med opbakning til arbejdet der.
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.
Hvidovre AM – mange aktiviteter i et fælles projekt
Denne beretning afspejler forhåbentlig, at vores forening rummer rigtig mange og forskelligartede
aktiviteter. Aktiviteter, der alle kalder på organisering, administration, opbakning, arbejdstimer,
økonomi, strategi, visioner og meget andet. Vi er blevet en stor ”forretning”. Men vi er stadig en
forening. En amatørforening, der kun har meget få professionelle kræfter at råde over. Derfor er vi i
den grad afhængige af, at vi står sammen om vores fælles projekt! Og det kræver i den grad frivillige
folk. Både dem, der vil give en hånd med - eller to! Og dem der vil være med til at tage ansvar for at få
det hele til at fungere, trods de ikke altid helt optimale vilkår.
Vi står lige nu i en situation, hvor vores fælles projekt – Hvidovre Atletik & Motion – har brug for en
fælles indsats. Det kan godt være, at vi ikke på generalforsamlingen får sat ”holdet” til at stå i spidsen
for foreningen. Men når vi når til den ekstraordinære generalforsamling i eftersommeren, håber jeg at
det vil lykkes!
Tak til alle der har bidraget til ”projektet” i det forløbne år, ingen nævnt ingen glemt!
Martin Roald-Arbøl
Formand

