Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Tirsdag d. 13. marts 2018
Kl. 19.30 i klublokalet

Endelig dagsorden:
1. Valg af dirigent
Knud Høyer er foreslået af bestyrelsen – og blev valgt
2. Formandens beretning (heri vil også indgå beretninger fra Sportschef,
Ungdomschef og Medieteam)
Formandens beretning v. Martin Roald-Arbøl:
Den skriftlige beretning blev suppleret med en mundtlig del, der primært var
fremadrettet.
Der er begejstring over den store aktivitet i klubben, herunder driftsansvaret for
motionscentret, der tæller ca. 230 medlemmer, samt den øgede medlemstilgang. I
alt er der ca. 770 medlemmer i Hvidovre Atletik- og Motion.
De mange aktiviteter som bl.a. Skole-OL, skoleløb, Hvidovreløb og Motionscentret
betyder, at der er brug for rigtig mange frivillige i klubben, og derfor er det
imponerende at se alle de, der hjælper til og løfter både små og store opgaver – tak
til jer.
I juni afholdes Copenhagen Open, og her er der brug for alle de frivillige hænder,
der har mulighed for at hjælpe til.
I august afholder Hvidovre Atletik- og Motion Nordisk Mesterskab for Ungdom 20
(NMU 20) i atletik, og også her vil der blive brug for mange frivillige hænder.
Vi arbejder på at få Hvidovre Kommune i tale mht. at få optimeret de fysiske
rammer omkring klubben, f.eks. en ny atletikhal, og her vil NMU blive brugt til at
profilere klubben overfor kommunen, så vi kan vise, at vi er i stand til at afholde
store stævner med succes, og at endnu bedre faciliteter vil understøtte dette.
Driften af Motionscentret er i gang og fungerer, på trods af forskellige
problematikker som bl.a. adgang og indmeldelser, ganske fint. Der arbejdes på et
nyt adgangssystem.
Der vil i den kommende tid blive sat fokus på aktiviteter for de ældre
ungdomsatleter, der ikke nødvendigvis er stævneaktive.
I forhold til vores mange aktiviteter, har klubben ansøgt kommunen om en
reklameaftale for stadion og hallen, der kan være med til at sørge for nogle
indtægter til klubben.
Lad 2018 blive et endnu bedre år end 2017.

Sportschefens beretning v. Michael Bruun Jepsen:
Også her blev den skriftlige beretning suppleret med en mundtlig del.
De sidste år har der været en stor udvikling af klubben, og derfor vil der i de
kommende år blive arbejdet på, at gøre klubbens aktiviteter bredere, så den
rammer alle medlemmer.
I lighed med sidste og forrige år er dette år, det bedste idrætslige år med rigtig
mange gode sportslige resultater. I 2017 blev der slået 117 nye klubrekorder. Vi har
vundet mange senior og master medaljer. Vi har aldrig haft så mange atleter, der er
blevet udtaget til forskellige mesterskaber.
Der er 30 trænere, der arbejder i klubben for at gøre det bedste for alle atleter.
Der ledes efter en person, der kan støtte klubben med at arbejde og udvikle gode
aktiviteter for vores løbehold. Klubben er blevet kontaktet af Dansk Atletik Forbund,
der ønsker at gøre klubben til en eliteløbeklub, og vi satser på, at det kan være med
til at gøre klubbens aktiviteter større og bredere.
I forhold til afholdelsen af Skole-OL er der lavet et samarbejde med
Engstrandskolens eliteidrætslinje (deres 8. klasse). Dette samarbejde indebærer, at
klubben vil indføre eleverne i arbejdet med atletik i forhold til praktiske opgaver og
udførelsen af selv dagen.
NMU 20 skal bruges til at profilere klubben overfor kommunen, så den kan se, at vi
kan afholde succesfulde større stævner.
Tom Jensen satte i 2017 et livestreaming system i gang, der også vil blive brugt til
at profilere NMU 20.
Det kommende år kommer til at indeholde ting, der ikke er set før.
Ungdomschefens beretning v. Tanja Ravnholt:
170 medlemmer af ungdomsafdelingen, og 17 ungdomstrænere.
Der vil blive udarbejdet et motionstilbud (Atletik Fitness hold) til de medlemmer, 1518 år, der ikke er elite og stævneaktive.
Forældreholdet består af et hold forældre til aktive børn, der løbetræner hver
lørdag. Forældreholdet koordineres af Bobby og Bjarne.
I sommerferien (uge 31) vil Hvidovre Atletik- og Motion stå for en atletikskole i
aldersgruppen 10-13 år.
Tirsdag d. 8. maj afholdes der Skole-OL for skoleklasserne i Hvidovre Kommune,
ligesom der er blevet afholdt de senere år med stor succes.
Der er mulighed for at købe træningstøj hos Kaiser Sport, og der arbejdes på, at der
vil komme nyt tøj til efteråret.
Løbeholdene er kommet godt i gang.
Medieteamets beretning v. Tom Jensen:
I forbindelse med livestreamingen af atletik til diverse stævner har fået stor
interesse fra mange klubber rundt omkring i landet, og disse klubber ønsker at stille
deres hjælp til rådighed. Dette bevirker, at det stort set er muligt at få besat de
forskellige kameraer til stævnerne.

Michael Bruun Jepsen skriver til Hvidovre Avis, Tanja skriver på Facebook, og
mange forældre fortæller om klubben og dens aktiviteter, men livestreamingen har
betydet, at atletik og klubben er kommet ud til langt flere. DR tv har pga.
livestreamingen kontaktet klubben for at få billeder til forskellige indslag.
Fremover vil vi arbejde mere målrettet på at få kommunikeret mere om Hvidovre
Atletik- og Motion og vores stævner gennem bl.a. ambassadører, der skal tale om
klubben.
Flere aktive i klubben har hjulpet til, men især hele familien Dons (repræsenteret af
Tom Dons), Jakob Vibild og Julie har gjort en forskel i forhold til at hjælpe til i løbet
af året.
Fremtiden byder på, at vi forhåbentlig får mulighed for at filme flere forskellige
aktiviteter til de forskellige stævner, så man selv kan bestemme, hvilken disciplin
man vil se, når man tænder for www.atletiktv.dk, som man skal betale for.
Alle skriftlige beretninger kan læses på hjemmesiden.
Kommentarer fra de fremmødte:
-

I gør et godt stykke arbejde, og det bliver påskønnet
Det lyder spændende med de mange forskellige aktiviteter

3. Årsregnskab
Bestyrelsen må erkende, at styring af klubbens økonomien er en stor opgave, der
kan og skal gøres bedre fremover. Det har ikke været muligt at få regnskabet i en
sådan tid, så bestyrelsen har kunne nå at stille spørgsmål til de forskellige
posteringer.
Klubben har lige nu et problem i forhold til at have penge til at betale de faste
udgifter i april, da klubben først får diverse tilskud fra bl.a. kommunen i midten af
april, men der vil komme balance i økonomien så snart diverse tilskud er kommet.
Det viste regnskab er ikke det endelige regnskab, og Bestyrelsen indstiller derfor til,
at årsregnskabet fra 2017 godkendes med forbehold for godkendelse af den interne
revision.
Kommentarer fra de fremmødte:
- Det er bemærkelsesværdigt, at der er så stor en stigning i forhold posten med
Træningsomkostninger, Tilskud til medlemmer og Andre udgifter
Svar: Der er en formodning om, at der er nogle posteringer af udgifter, der er
placeret forkert.
-

Det er svært at godkende et årsregnskab, hvor man ikke kender indholdet af de
forskellige posteringer

-

Det er godt at se, at kontingentindbetalingerne er steget, men hvordan kan det
være, at tilskuddet fra kommunen ikke følger med? Jeg vil gerne opfordre til, at
klubben er lidt mere pessimistisk i forhold til at sætte beløb på tilskuddet fra
kommunen.

Svar: Selvom klubben har haft stor fremgang, så kan andre klubber også have stor
fremgang, og selvom en klub har fremgang betyder det ikke altid, at man får et dertil
højere tilskud, da den samlede tilskudspulje ikke er steget.
-

Det er ærgerligt, at der ikke er flere kommentarer og spørgsmål til
årsregnskabet, da det er rigtig svært at godkende et årsregnskab, man ikke
kender det fulde indhold af.
- Hvorfor er der afsat færre udgifter til Træneromkostninger i 2018?
Svar: Der er er en formodning om, at der i Eliteomkostninger i 2018 også indgår
træningsomkostninger.
-

Til næste år ønskes der et regnskab, der ikke er så ufærdigt, for det er ikke godt
nok at fremvise et budget, der ikke er færdigt. Det foreslås, at der fremover
investeres i at købe professionelt arbejde i forhold til udarbejdelse af regnskabet
Når der er så store visioner i klubbens aktivitetsniveau, så derfor er der brug for,
at der er styr på det formelle.

På grundlag af kommentarerne og at bestyrelsen ikke kunne svare på alle de rejste
spørgsmål vedr. enkelte poster i regnskabet, samt at der ikke var udsendt en
balance, formulerede dirigenten følgende beslutningsforslag, som blev sat til
afstemning:
”Generalforsamlingen giver bestyrelsen mandat til at godkende det endelige
regnskab og balancen efter intern kritisk revision. Det endelige regnskab og
balancen skal offentliggøres på klubbens hjemmeside”.
FOR stemte 19, IMOD stemte 5 og 5 stemte hverken for eller imod.
Beslutningsforslaget blev derfor vedtaget.
Regnskabet er efterfølgende (d. 16. marts 2018) blevet revideret af den interne
revisor, Knud Høyer. Det reviderede regnskab (inkl. balance) er tilgængeligt på
foreningens hjemmeside. På baggrund af spørgsmålene fra såvel revisoren som
bestyrelsen og generalforsamlingen er der foretaget en række tilretninger og
uddybende specificeringer, som fremgår af regnskabet, som i denne form er
godkendt af bestyrelsen og fremsendt til Hvidovre Kommune.
4. Indkomne forslag
a) Forslag fra Bestyrelsen om at nedlægge økonomiudvalget
Bestyrelsen trækker forslaget tilbage.
5. Budget og fastsættelse af kontingent
Kontingent: Der er kommet flere takster på de forskellige aktiviteter/hold. Der er
generelle stigninger. Forslaget er lavet på baggrund af en analyse af de forskellige
medlemsgrupper. De nye kontingentsatser vil være gældende fra d. 1. juli 2018.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Budget: Tallene er vores bedste bud på, hvordan det vil se ud i 2018, og
bestyrelsen vil selvfølgelig rette budgettet, hvis der er nogle elementer, der
pludselig ændres negativt. Det er uvist, hvordan udgifterne vil være i forhold til de
forskellige stævner, alt efter hvor de store stævner afholdes.

Kommentarer fra de fremmødte:
-

Hvordan kan det være, at man betaler dobbeltkontingent, hvis man både er
motionist og bruger af motionscentret?
Svar: Det er to forskellige aktiviteter. Ved det nye kontingentforslag bliver dette
ændret, så der gives en rabat ved ”dobbeltmedlemsskab”.
-

Der er fornuft i den nye kontingentsammensætning, men det kræver, at klubben
kan administrere det, så ungdommen ikke hænger fast i den ”samme” gruppe,
selvom de egentlig skal flytte gruppe
Svar: Det vil klubben forsøge at undgå.
-

Der er ikke umiddelbart nogen kommentarer til forhøjelsen, men som motionist
er der nu en forventning om, at der fremover vil komme trænere til os
Svar: Det tages til efterretning
- Regnes der ikke med indtægter fra NMU 20?
Svar: Da det er et stort stævne, som primært betragtes som en investering, så vil
overskuddet ikke være særlig stort.
6. Valg
a) Formand – Martin Roald-Arbøl er villig til genvalg
Martin Roald-Arbøl blev valgt
b) Økonomiansvarlig – vakant, bestyrelsen foreslår Tom Dons
Tom Dons blev valgt
c) 2 bestyrelsesmedlemmer – Tanja Ravnholt er villig til genvalg, Tom Jensen er ikke
villig til genvalg, bestyrelsen foreslår i stedet Louise Mikkelsen
Tanja Ravnholt og Louise Mikkelsen blev valgt
d) 2 suppleanter – Louise Mikkelsen foreslås som best. medl. Leif E. Nielsen er ikke
villig til genvalg
De 2 suppleanter - vakante
e) 2-3 medl. til økonomiudvalg
Tom Jensen er villig til valg – og blev valgt
Tom Dons som økonomiansvarlig og Martin Roald-Arbøl som formand
f) 2 revisorer – Knud Høyer er villig til genvalg, 1 plads vakant
Knud Høyer blev valgt – 1 plads vakant
7. Eventuelt
Kommentarer fra de fremmødte:
- Der ønskes et møde med motionister, Tanja Ravnholt og løbetrænerne omkring
fremtiden for motionisterne.

Svar: Der er naturligvis mulighed for at holde et møde.
- Motionisterne er generelt rigtig glade for tilbuddene omkring løbetræningen. Der
er ting, der fungerer godt, men der er også nogle ting, der ikke fungerer. Vi er på
vej, og med mere kommunikation vil det blive endnu bedre
- Der ønskes mere opmærksomhed på udestående i forhold til regnskab.
Svar: Der er fokus på det. Der er sendt rykkere ud, og flere har givet positive
tilbagemeldinger.

Ref. Louise Mikkelsen

