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Referat: 
 
1. Valg af dirigent: 

 Bestyrelsen foreslog Knud Høyer, som blev valgt.  
 
2. Formandens beretning: 

 Formanden uddybede og supplerede sin skriftlige beretning med aktuelle bemærkninger, 
især i forhold til opgraderingen af Michael Bruun Jepsens funktion som sportschef. 

 I debatten blev det understreget, at det er vigtigt med nogle klare mål for satsningen, og at 
der følges op på de opstillede mål. Formanden lovede i denne forbindelse, at bestyrelsen i 
den kommende periode ville fokusere på at få opstillet nogle langsigtede, strategiske mål. 

 Der blev stillet et par spørgsmål vedr. Copenhagen Open. Målet er, at stævnet i 2015 bliver 
Danmarks største. I 2015 skal vi desuden afholde DMU, en anden stor og vigtig opgave for 
klubben. 

 Der blev spurgt til eventuelle planer for renovering af stadion. Formanden kunne fortælle, at 
der i kommunens budgetter først er sat penge af til renovering i 2017, og kun 2 mio. kr. En 
udvidelse til 8 rundbaner koster min. 10 mio. kr. – så det vil der i givet fald ikke blive råd til. 
Vi fortsætter dog sammen med stadioninspektøren og HIF fodbold at presse på for en 
større renovering af faciliteterne på stadion. 

 Der var ros til den afholdte præmiefest. 

 Herefter blev beretningen godkendt. 
 
3. Årsregnskab:  

 Regnskabet blev kort gennemgået, og der blev gjort rede for årsagerne til resultatet, der 
viste  et mindre underskud. Der blev i denne forbindelse gjort opmærksom på, at den 
anvendte praksis med udsendelse af opkrævninger i december for det følgende halvår er 
godt for klubbens likviditet, men det betyder at vi starter slutter regnskabsåret – og starter 
det følgende regnskabsår med et meget stort tilgodehavende, hvoraf en del vil blive 
afskrevet efterfølgende pga. udmeldelser mv. Problemstillingen vendes med vores 
”bogholder”, Jakob Juul Rasmussen, med henblik på en ændring. 

 Det blev påtalt, at der ikke var tilstrækkeligt styr på at få indmeldt nye medlemmer, og at 
der ikke skete en automatisk oprykning, når de unge skulle flyttes til en ny 
kontingentgruppe. Trænerne bør inddrages i forhold til at sikre indmeldelserne. Dette 
lovede bestyrelsen at følge op på. 

 Der blev stillet nogle få afklarende spørgsmål, der blev svaret på. 

 Formanden nævnte, at vi havde det store problem, at vi pt. var uden revisorer, at 
regnskabet derfor endnu ikke var revideret. Dette vil derfor blive den første opgave for 
nyvalgte revisorer efter generalforsamlingen. 

 Herefter blev årsregnskabet godkendt, dog under forudsætning af, at de valgte revisorer 
efterfølgende kan godkende det (NB: Dette er efterfølgende sket!). 

 



4. Indkomne forslag: 

 Der var ikke indkommet nogen forslag til behandling på generalforsamlingen. 
 
5. Budget og fastsættelse af kontingent: 

 Formanden fremlagde budget for 2015 samt forslag til forhøjede kontingentsatser. 

 Ud over forøgede udgifter til trænere, ungdomschef og sportschef er der også afsat 20.000 
kr. i en pulje til sociale aktiviteter, primært for ungdomsafdelingen. 

 
6. Valg i henhold til vedtægterne: 

a) Næstformand: Michael Bruun Jepsen var villig til genvalg. Ingen andre kandidater. Valgt. 
b) Økonomiansvarlig: Karsten R. Langball var villig til genvalg. Ingen andre kandidater. Valgt. 
c)  2 bestyrelsesmedlemmer: Alex Clausen og Jørgen Nielsen var villige til genvalg. Ingen 

andre kandidater. Valgt. 
d) 1-2 suppleanter: Tom Jensen opstillede som suppleant. Valgt. 
e) Økonomiudvalg m. 2-3 medlemmer (ud over den økonomiansvarlige, Karsten Langball). 

Martin Kristensen, Zarah Buchwald og Samantha Jensen valgt. 
f) 2 revisorer: Knud Høyer og Martin Kristensen valgt. 

 
7. Eventuelt: 

 Der skal gøres noget ved hjemmesiderne for både selve klubben og Copenhagen Open. 
Steffen Jørgensen tilbød sin assistance i forhold til funktionalitet og layout. 

 Der var stadig ikke fundet en løsning i forhold til tøjsponsor/-leverandør. Indtil der findes en 
mere permanent løsning, hvilket der arbejdes intensivt med, etableres der en foreløbig 
løsning, som kan sikre at især nye børn og unge kan købe klubtøj. 

 Der kom diverse bud på indtægtsskabende aktiviteter, som blev noteret af bestyrelsen. 

 Afslutningsvis takkede formanden de fremmødte for deres deltagelse – samt Knud Høyer 
for hans varetagelse af dirigentposten. 
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