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Denne skriftlige beretning drejer sig primært om bestyrelsens opgaver og ansvarsområder i 2013. 
De idrætslige resultater fremgår af årsstatistikken for 2013 samt den særskilte idrætslige 
sammenfatning, som er udarbejdet af idrætschef, Michael Bruun Jepsen, men det er dog på sin 
plads lige at fastslå, at 2013 blev et af de allerbedste år for klubben nogensinde! 
 
Den skriftlige beretning vil på generalforsamlingen desuden blive suppleret med en mundtlig, mere 
fremadrettet beretning. 
 
Bemanding: 
Det blev et år uden ændringer i bestyrelsens sammensætning. Men da vi ikke fik valgt nogen 
suppleanter har det også været et år med et ganske lille hold bestående af 5 personer: Martin 
Roald-Arbøl (formand), Michael Bruun Jepsen (næstformand), Karsten Langball (økonomiansvarlig) 
samt Heidi Toft Hansen og Mikkel Roald-Arbøl (bestyrelsesmedlemmer). De to sidstnævnte har nu 
valgt at stoppe i bestyrelsen, men vi håber på generalforsamlingen at få valgt en fuldtallig 
bestyrelse inkl. suppleanter. 
 
Administration og økonomi: 
Efter sidste års problemer med økonomistyring og stort driftsunderskud må vi konstatere, at det 
seneste år har været præget af styr på det administrative takket være en stor og fin indsats fra 
vores økonomiassistent, Jakob Juul Rasmussen, samt heldigvis også et meget fint driftsregnskab 
med et pænt og tiltrængt overskud. Vi har stadig brug for at konsolidere os, så vi også er klædt på 
til at klare de perioder, hvor vi erfaringsmæssigt har sårbar likviditet. 
 
Kommunikation: 
Der bliver løbende kommunikeret en del nyhedsstof på klubbens hjemmeside, men der mangler 
stadig aktuelle informationer fra flere af vore aktivitetsområder. Til gengæld har vi været meget 
synlige i Hvidovre Avis, hvor der har været mange fine beretninger om klubbens store idrætslige 
præstationer i det forløbne år. Dette er særdeles vigtigt, ikke mindst taget i betragtning, at vi er 
meget afhængige af kommunens og lokalområdets opbakning.  
 
Arrangementer: 
2013 blev året, hvor vi introducerede Copenhagen Open, det stort anlagte atletikstævne for børn, 
unge og voksne, som afholdtes d. 15.-16. juni. Stævnet blev en stor succes, både idrætsligt og 
arrangementsmæssigt. Der er helt sikkert et stort udviklingspotentiale i dette stævne, som vi håber 
kan blive landets største banestævne indenfor de nærmeste par år. Men det kræver rigtig mange 
hænder, så sæt X i kalenderen d. 14.-15. juni, hvor dette års udgave af Copenhagen Open finder 
sted. 
I 2013 arrangerede vi også vore traditionelle indestævner, inde-DM for veteraner, ude-DM for 
veteraner samt vore to store motionsløb: Holmestafetten og Hvidovreløbet. 
 
Sponsorer: 
Vores aftale med Klinik fortsætter også i 2014, mens vores tøjaftale med SportDirect og Craft er 
udløbet. Der er pt. ikke fundet nogen afløser på dette område, men vi har stadig mulighed for at 
købe klubtøj via Craftshop.dk.  



Vi fik i årets løb tegnet nogle få projektsponsorater, som primært handlede om Kristoffer Hari, men 
som bekendt lykkedes det desværre ikke – trods tilsagn om ekstra støtte fra Hvidovre Kommune – 
at skabe et tilstrækkeligt godt tilbud, der kunne få Kristoffer samt hans træner og far, Stefan, til at 
blive i klubben. Ærgerligt, men egentlig nok temmelig forventeligt. 
Vi har brug for flere sponsorer, men de kommer som bekendt ikke af sig selv. Det bringer mig til 
det næste, meget ømme punkt: 
 
Rekruttering af frivillige: 
Desværre blev 2013 ikke året, hvor vi fik fat i en masse frivillige hænder til at løfte de mange 
aktiviteter og opgaver, der skal til for at få en stor og aktiv atletikklub til at fungere. Der bliver 
trukket utrolig store veksler på nogle ganske få personer, og det er ikke en holdbar situation. Vi er 
derfor nødt til at finde en løsning på dette kæmpe problem – for uden hænder til at løfte opgaverne, 
må vi neddrosle aktiviteterne. De mest krævende aktiviteter er desværre dem der er med til at sikre 
os indtægter, så her vil en neddrosling altså også betyde en reduktion af de idrætslige aktiviteter, 
der koster os penge. Vi forsøger os derfor – igen – med en ændret strategi, som vi vil præsentere 
på generalforsamlingen. 
 
Faciliteter: 
Som vi nævnte sidste år synger kunststofbelægningen på stadion efterhånden på sidste vers, 
hvilket vi også har gjort kommunen opmærksom på. Vi har samtidig benyttet lejligheden til at 
foreslå en ændret indretning og placering af de forskellige disciplinområder på stadion. Det kom 
dog ikke med i kommunens budget for 2014, så vi presser på for at det sker i 2015. Vi har også 
barslet med planer om en udvidelse af atletikhallen, så det bliver muligt at løbe 60 m, men det 
kræver igen, at kommunen finder plads på budgettet.  
 
Eksterne samarbejdspartnere: 
Dansk Atletik Forbund har udnævnt os til at være Talentkraftcenter. Det er vi naturligvis både glade 
og stolte over. Desværre har en sygemelding fra DAF’s sportschef forsinket igangsætningen, men 
nu skulle der angiveligt ske noget. 
Samarbejdet med kommunens forvaltning har generelt været fint. Vi blev udtaget til 
stikprøvekontrol i forhold til vores regnskaber. Heldigvis blev alt fundet tilfredsstillende, så vi fik 
ingen påtaler eller efterbetalingskrav i den anledning. 
Vi har som vanligt haft et særdeles fint samarbejde med personalet på stadion, som ikke mindst i 
forbindelse med afviklingen vore arrangementer på stadion udfører et stort og værdifuldt arbejde, 
som mange andre klubber misunder os. Ikke mindst i forbindelse med Copenhagen Open 
medvirkede personalet til at få vores rammer på stadion til at fremstå både festlige og veltrimmede, 
om end banerne altså – som nævnt ovenfor – trænger til renovering. 
Michael Bruun Jepsen sidder fortsat i Idrætsrådets bestyrelse, hvor han bl.a. beskæftiger sig med 
kriterierne for tildeling af elitestøtte mv. Det er et rigtig vigtigt arbejde, der gøres her, så det er fint, 
at vi har Michael med i det regi.  
Her er det i øvrigt på sin plads at glæde sig over, at netop Michael i 2013 blev hædret som Årets 
Idrætsleder i Hvidovre for sin store indsats for atletikken! 
Og så kunne vi i 2013, hvor vi faktisk rundede de 60 år som forening (hvilket vi dog valgte ikke at 
festligholde), også markere et 25-års jubilæum for Hvidovreløbet, hvor vi jo har et fint samarbejde 
med Lions Club. 
 
Lad mig til slut sige tak til såvel bestyrelse som alle andre, der i det forløbne år har bidraget med 
deres indsats til gavn for vores fælles atletik- og motionsforening! 
 
Martin Roald-Arbøl 
Formand 


