
Referat af generalforsamling i Hvidovre Atletik & Motion 
Tirsdag d. 25. marts 2014 
  
Fremmødt: 18 medlemmer + bestyrelsen.  
 

1. Valg af dirigent: 
- Arne Basbøll valgt som dirigent.  
- Lovlig indvarslet generalforsamling (3 uger før).  
- Opslag hænger også i hallen og klublokale, så generalforsamlingen er lovlig indkaldt og 
beslutningsdygtig.  
 

2. Formandens beretning (MRA): 
- Administrativt og økonomiarbejde har været hovedindsatsområder, hvilket er gået godt – 
”skuden er vendt”. 
- Fokus skal stadig ligge på økonomien, samt rekruttering af frivillige, så det ikke altid er de 
samme hænder der skal klare opgaverne.  
- Der vil blive udarbejdet en liste over hvilke ting, der skal bruges hjælp til i løbet af året, så 
de forskellige poster kan blive besat.  
- Der vil også blive sat mere fokus på ungdomsarbejde, så der laves flere sociale 
arrangementer. Desuden satses der på opgradering af trænere.  
- Der er sat ressourcer af til at genoptage ”Den røde tråd”. 
- Talentcenter har været sat lidt på standby pga. sygdom i DAF, men der kommer også til 
at blive brugt ekstra kræfter på dette område i 2014.  
- Der har været mange gode og store artikler i Hvidovre Avis, vi er blevet bedre til at 
”promoverer” os selv (især tak til Michael!).  
 
Idrætslig beretning (MBJ):  
- 2013 har været et fantastisk år, måske det bedste nogensinde.  
- I år har vi sat klubrekord i antallet af klubrekorder. 
- Den råde tråd skal sikre at der ikke mistes så mange aktive. 
- Dansk senior rekord – Maria Sløk. 
- 2 uofficielle Europarekorder af Kristoffer Hari, som desværre ikke blev i klubben. 
- Steffen har overtaget sprinttræner rollen. 
- DT kvinder fik sølv og var oppe og snuse til SPARTA’s 1. plads.  
- Mange aktive på landsholdet i år. 

    
 Der var enkelte afklarende spørgsmål til beretningen, som blev besvaret. Herefter blev 

beretningen godkendt. 
 

3. Årsregnskab: 
- Overskuddet står til at være 305.750,71 kr. nok reelt være ca. 150.000 kr. da der er 

medregnet kontingent for 1. halvår 2014, som blev opkrævet i december 2013. 
- Kontingentet er steget siden sidste år.  
- Det ser fornuftigt ud med at få indkrævet de penge ind vi har udestående. 
- Vi har dog stadig udestående på omkring 140.000 kr. 
- Regnskabet blev godkendt af forsamlingen.  
 

4. Indkomne forslag 
Der var ingen indkomne forslag.  

 
5. Budget og fastsættelse af kontingent: 

- Det foreslåede budget kan være lidt svært at gennemskue, da nogen af posterne ligger 
under andre konti end i 2012.  



- Hal og klublokaler: Der er sat penge af til at der bliver gjort rent i klublokalet.  
- Forhåbentlig vil der være flere indtægter end det budgetterede. 
- Der vil dog også kunne være flere stævne- og eliteomkostninger.  
- Copenhagen Open: Det er lavet som et grand prix med IFK Helsingborg og Sparta som 
samarbejdspartnere.  
- Ambitioner om at blive DK’s største stævne i 2014.  
- Der bliver lavet nogen investeringer for at være anderledes, så det på sigt vil give mere 
overskud end nu.  
- Steffen foreslår at få en professionel til at lave en hjemmeside til formålet, bl.a. for at få 
flere svenskere med til stævnet. 
- Budgettet kan blive ramt af, at der er bogført noget i 2013 som egentlig skulle være 
bogført til 2014.  
- Budgetforslaget blev godkendt af forsamlingen.   
- Bestyrelsens forslag om uændret kontingent blev ligeledes godkendt af forsamlingen.  
 

6. Valg i henhold til vedtægterne: 
 
a) Formand: Martin Roald-Arbøl er villig til genvalg 
- Martin blev enstemmigt genvalgt. 
b) 2 bestyrelsesmedlemmer: Mikkel Roald-Arbøl og Heidi Toft Hansen er ikke villige til 
genvalg.  
- Alex Clausen og Jørgen Nielsen blev enstemmigt valgt.  
c) 1-2 suppleanter: 
- Heidi Toft blev enstemmigt valgt.  
d) Økonomiudvalg: 2-3 medlemmer (ud over den økonomiansvarlige, Karsten Langball):   
- Martin Kristensen og Martin Roald-Arbøl blev enstemmigt valgt.   
e) 2 revisorer:  
- Det var ikke muligt at finde afløsere til Bent og Jan, der ikke ønskede genvalg. 
Bestyrelsen skal derfor ud og finde nye revisorer hurtigst muligt.  
- Arne spørger hos motionisterne.  
 

7. Eventuelt : 
- Hallen ser ofte beskidt og rodet ud. Det er stadions personale, der har ansvaret for at det 
ikke er beskidt, men de aktive har ansvaret for at redskaber og andet ikke ligger over det 
hele. Rengøringen bliver dårligere af, at der ikke er ryddet op, da det er sværere at komme 
til. Der bliver gjort rent den første onsdag i hver måned, så den første tirsdag hver måned 
skal der ryddes ekstra op.  
- Bedre måtter, når man skal ind i hallen, eller måske nogen fodboldmåtter inden man går 
ind i hallen. Der skal tages fat i stadionfolkene og høre om nogle børster til skoene inden 
man går ind i hallen.  
- Der blev opfordret til at få forældre m.fl. til at hjælpe med at skaffe midler til klubben. Der 
kan også laves flyers/plakater om, at det er muligt at være passivt medlem.  
Formanden afsluttede mødet: 
- Tak til de nye medlemmer i bestyrelsen. 
- Tak til de to revisorer Bent og Jan for godt samarbejde og den hårde indsats, vi skylder en 
stor tak for jeres kæmpe indsats.  
- Tak til Mikkel, som ikke får sin daglige gang i Hvidovre mere, da han er blevet træner i 
Sparta. Han har bidraget til meget i de år han har haft sin gang i Hvidovre AM.  
- Tak til alle de som har hjulpet til i løbet af 2013. 

 
 

Referent: Heidi Toft Hansen 


