
Beslutningsreferat fra Hvidovre AM’s generalforsamling tirsdag d. 12. marts 2019 

 

1. Valg af dirigent 
Bestyrelsen indstiller Knud Høyer som dirigent 
Generalforsamlingen valgte enstemmigt Knud Høyer som dirigent 
 

2. Formandens beretning (offentliggøres på foreningens hjemmeside inden 
generalforsamlingen) 
Der blev på generalforsamlingen talt om, at det er vigtigt, at foreningens arbejde i 
forbindelse med planlægning og afholdelse af stævner samt andre aktiviteter, bliver 
spredt ud på flere hænder, så det ikke er sårbart, hvis folk stopper eller i perioder 
ikke har mulighed for at hjælp til. 
 
Generalforsamlingen godkendte Martin Roald-Arbøls formandsberetning, herunder 
også den idrætslige beretning fra Sportschef Michael Bruun Jepsen 
 

3. Årsregnskab (offentliggøres på foreningens hjemmeside inden 
generalforsamlingen) 
Generalforsamlingen godkendte årsregnskabet 
 

4. Indkomne forslag 
Der er ikke indkommet nogen forslag inden fristen 
 

5. Budget og fastsættelse af kontingent 
Der vil ikke være ændringer af kontingent, men bestyrelsen foreslår at lade kombi-
medlemskabet udgå. 
Generalforsamlingen godkendte budgettet samt bestyrelsens forslag om at lade 
kombi-medlemskabet (motionscenter-motionsløb) udgå fra 2. halvår 2019. 
 

6. Valg i henhold til vedtægterne 
Næstformand: Michael Bruun Jepsen ønsker ikke genvalg – bestyrelsen foreslår 
Tanja Ravnholt 
Generalforsamlingen valgte enstemmigt Tanja Ravnholt som næstformand 
 
2 bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Nielsen og Alex Clausen er villige til genvalg 
Generalforsamlingen valgte enstemmigt Jørgen Nielsen og Alex Clausen som 
bestyrelsesmedlemmer 
 
Hvis Tanja Ravnholt vælges som næstformand, skal der vælges yderligere et 
bestyrelsesmedlem – bestyrelsen foreslår Tom Jensen 
Generalforsamlingen valgte enstemmigt Tom Jensen som bestyrelsesmedlem 
 
2 suppleanter: Vakante positioner 



Steffen Jørgensen og Jeppe Stauning stillede op som suppleanter og blev 
enstemmigt valgt 
 
2-3 medlemmer til økonomiudvalg: Tom Jensen og Martin Roald-Arbøl er villige til 
genvalg 
Generalforsamlingen valgte enstemmigt Tom Jensen og Martin Roald-Arbøl som 
medlemmer i økonomiudvalget. Bestyrelsen fik derudover bemyndigelse til at lade 
et nyt medlem indgå, hvis den rette person dukker op 
 
2 interne revisorer: Knud Høyer ønsker ikke genvalg 
Der var ingen, der ønskede at være intern revisor, så bestyrelsen fik derfor 
bemyndigelse til at inddrage relevante folk, hvis de rette personer findes senere hen 
 

7. Eventuelt 
Generalforsamlingen stillede spørgsmål omkring normeringen af atleter til 
børnetræning, da det fra forældresiden kan opleves som om, at der er al for mange 
atleter i forhold til trænere – svar fra sportschefen var, at det er normering på de 
forskellige hold, men da det ofte sker, at nogle atleter kun kommer enkelte gange, 
så er det svært at holde helt styr på, hvor mange der reelt er tilmeldt. 
Derudover var der snak om, hvordan der bliver sørget for et godt træningsmiljø, 
som ikke bliver forstyrret eller afbrudt af atleter, der hellere vil slås eller lave andre 
ting. F.eks. indkaldelse af et forældremøde, mens atleterne træner. 
Mht. trænere til stævner, så er der blevet lavet en aftale med trænerne om, hvilke 
stævner det forventes, at de er med til, så de kan hjælpe atleterne. 
Forslag fra generalforsamlingen om at Hvidovre atletik melder sig til OK benzin – 
bestyrelsen tog forslaget til efterretning og vil undersøge sagen. 
 
Afslutningsvis takkede formanden de fremmødte for en god generalforsamling, og 
rettede en særlig tak til dirigenten, Knud Høyer, der takkede af efter adskillige år 
som intern revisor i klubben. 
 
 
Referent   Formand 
 
 
 
Louise Mikkelsen   Martin Roald-Arbøl 
 


