
 
 

 
 

Formandens beretning for 2015 
til Hvidovre AM’s generalforsamling 15. marts 2016 

 
 
Denne skriftlige beretning dækker primært bestyrelsens organisatoriske og ikke-idrætslige opgaver 
og ansvarsområder i 2015. De idrætslige aktiviteter er omfattet af den særskilte idrætslige status, 
som er udarbejdet af klubbens sportschef, Michael Bruun Jepsen.  
 
Den skriftlige beretning vil på generalforsamling blive suppleret med en mundtlig beretning, som 
også vil pege fremad mod det kommende arbejde i klubben. 
 
Bemanding: 
Klubbens bestyrelse har siden sidste års generalforsamling bestået af følgende personer: 

- Martin Roald-Arbøl, formand 
- Michael Bruun Jepsen, næstformand og sportschef 
- Karsten Langball, økonomiansvarlig 
- Alex Clausen, bestyrelsesmedlem 
- Jørgen Nielsen, bestyrelsesmedlem 

Desuden har følgende deltaget i bestyrelsens arbejde og møder: 
- Tom Jensen, bestyrelsessuppleant 
- Tanja Ravnholt, ungdomschef 

 
Administration og økonomi: 
Klubbens medlemsadministration og bogholderifunktion bliver fortsat styret kompetent og godt af 
Jakob Juul Rasmussen. 
Arbejdet med at få optimeret indmeldelsesprocedurer for nye medlemmer bliver der taget hånd om i 
samarbejde med ungdomschefen og trænerne. 
Som det fremgår af det reviderede regnskab, kommer vi ud af 2015 med et ganske pænt overskud, 
som bidrager til den fortsatte og nødvendige konsolidering af klubbens økonomi. I modsætning til 
sidste år er det bestyrelsens opfattelse, at der ikke skal budgetteres med en kontingentstigning i år. 
 
Kommunikation: 
Vi har i 2015 været væsentligt mere synlige i Hvidovre Avis end tidligere, og er nok ved siden af 
fodbolden den mest omtalte idrætsgren i avisen med indslag stort set hver uge. Dette kan vi især 
takke vores sportschef for! 
Med hensyn til vores hjemmeside besluttede vi midtvejs i året, at der skal arbejdes med en ny 
hjemmeside, der forhåbentlig meget snart vil være klar. Desværre betød det, at den eksisterende 
hjemmeside ikke er blevet ajourført i tilstrækkeligt omfang, hvilket ikke har været tilfredsstillende. 
Som det fremgår senere i beretningen, var kommunikationen et af fokusområderne i forbindelse 
med vores visionsseminar i december, hvilket bl.a. har resulteret i etablering af en mediegruppe, 
der har påtaget sig at stå for en udvikling af klubbens samlede kommunikations- og mediearbejde, 
hvilket allerede har resulteret i en øget og mere målrettet brug af de sociale medier, ligesom der 
arbejdes med planer om videostreaming fra vore største stævner, efter et ganske vellykket 
pilotprojekt i forbindelse med DMU på Hvidovre Stadion i eftersommeren. 
 



På kommunikationsfronten er det også værd at nævne, at klubben - som et resultat af en 
konkurrence udskrevet af bestyrelsen - fik et flot nyt logo, som allerede bliver brugt flittigt i en 
langrække sammenhænge. 
 
Arrangementer: 
Et af årets store mål var, at den tredje udgave af Copenhagen Open ville opnå status som 
Danmarks største atletikstævne. Og det lykkedes! Lad mig citere vores sportschef: 
”Med knap 2.300 starter, heraf mere end 20 % udenlandske, så havde vi store forventninger til 
weekenden, og jeg må sige, at de alle sammen til fulde blev indfriet. Perfekte rammer skabt af alle 
klubbens mange frivillige blev maximalt udnyttet af de aktive, og jeg har aldrig set så mange 
personlige rekorder blive sat, som der blev om lørdagen hvor det vejrmæssigt var tæt på perfekt. 
Og med super resultater af vores egne udøvere, så har det været en rigtig, rigtig god weekend”. 
Successen blev fulgt op senere på sommeren med DMU, som igen viste vores klub fra den bedste 
side, både arrangementsmæssigt og idrætsligt. Endvidere bød året på de sædvanlige tre 
indestævner samt inde-DM for veteraner – og på motionsfronten de to årlige arrangementer: 
Holmestafetten og Hvidovreløbet. Samlet set en række fine arrangementer, som også luner godt i 
klubbens pengekasse. I maj gentog vi i samarbejde med Idrætsrådet løbet for kommunens 
skoleelever, Idrætsløbet, ligesom vi for første gang stod som arrangør af et Skole OL stævne. Det 
blev en fin debut, men vi håber på en bedre og bredere deltagelse fra kommunens skoler i 2016, 
hvor stævnet afholdes d. 10. maj. 
 
Sponsorer: 
2015 blev så året, hvor det lykkedes at lande en større sponsoraftale. I slutningen af året faldt de 
sidste brikker på plads, så der kunne underskrives en aftale med Kaiser Sport & Ortopædi. Aftalen 
som foreløbig er gældende for årene 2017-19 omfatter bl.a. levering af klubtøj fra Craft, sko fra New 
Balance, generelle rabatter i deres butik i Brønshøj, behandling mv. af dygtige fysioterapeuter og 
samarbejde om udvikling på motionsløbsområdet. Det er vores opfattelse, at vi matcher hinanden 
fint og gensidigt kan være med til at løfte hinanden. 
Hvidovre Kommunes nyetablerede sponsorpulje så også dagens lys i 2015, og her fik vi en aftale 
på plads om eksponering af kommunen mod et kontant sponsorbeløb på 45.000 kr. Vi havde søgt 
om et væsentligt større beløb, men kommunen valgte at indgå mange små aftaler i stedet for nogle 
få store. Det betyder naturligvis, at omfanget af den eksponering, vi kan levere, bliver reduceret 
forholdsmæssigt. 
 
Faciliteter: 
Også her er der noget særdeles positivt at berette: Kommunalbestyrelsen besluttede, at Hvidovre 
Stadion i løbet af 2016 skal gennemgå en større renovering, der for atletikkens vedkommende 
betyder en udvidelse til 8 rundløbsbaner, optimering af faciliteterne til de tekniske discipliner samt 
naturligvis hel ny kunststofbelægning. Dermed får vi et stadion i national topklasse og med 
internationale perspektiver! Ud over dette arbejdes der i kommunen med en helhedsplan for 
idrætten og dens faciliteter. Her indgår bl.a. en udvidelse af atletikhallen, så der kan løbes 60 m, 
men dette er der ingen fast tidshorisont for, ligesom der er taget forbehold i forhold til økonomien. 
 
Eksternt samarbejde: 
Vi forsøger at være en meget aktiv partner i forhold til alle relevante eksterne samarbejdsrelationer, 
og med ganske pæn succes. Ved en generelt positiv og konstruktiv indfaldsvinkel opnår vi en 
ganske stor indflydelse i forhold til vore samarbejdspartnere, som respekterer os for vores seriøse 
og målrettede arbejde. Af og til er vi nødt til at vise kant og markere vores holdninger, også selv om 
det kan betyde, at nogle måske føler, at vi ”brokker os”. Men hvis man vil deltage aktivt i udviklingen 
af atletikken, kan det i nogle situationer være nødvendigt. 
I forhold til DAF er vi efter omstruktureringen af forbundets talentkraftcenterstruktur pt. på stand by, 
men det overvejes, om vi igen til efteråret skal indgå som et af landets talentkraftcentre. 
Ellers vil jeg nævne stadionpersonalet, kommunens forvaltning og politikere samt Idrætsrådet som 
lokale medspillere, som vi har et godt og konstruktivt samarbejde med. 
 



Visioner og udvikling: 
Vi vil gerne være en klub i fortsat udvikling. Det er ikke noget, der kommer af sig selv. Der er en 
række forudsætninger, der skal være på plads: 

- Vilje til forandring 
- Visioner for den fremtidige udvikling 
- Strategi til at føre visionerne ud i livet 
- Manpower til at omsætte visioner og strategi til virkelighed 

 
Mange vil sikkert tilføje, at det også er nødvendigt med en tilhørende økonomi. Det indgår 
naturligvis i udviklingsstrategien, for det er meget lidt, der kan lade sig gøre helt uden penge. Men 
hvis man ikke tør sætte udvikling i gang uden på forhånd at have økonomien på plads, kommer 
man sjældent ud af stedet. 
I bestyrelsen besluttede vi derfor at gennemføre et såkaldt visionsseminar. Vi gjorde os naturligvis 
selv nogle tanker, men for at have et ordentligt og relevant grundlag for drøftelserne på seminaret, 
gennemførte vi en spørgeskemaundersøgelse blandt klubbens medlemmer. Der var faktisk en 
ganske pæn og repræsentativ deltagelse i undersøgelsen, så selv om deltagelsen på selve 
seminaret i december ikke var overvældende, gav kombinationen af spørgeskemaundersøgelsen 
og drøftelserne på seminaret et godt fingerpeg om, hvor vores fokus skal være i forhold til fremtidige 
udvikling af klubben, både på kort og langt sigt. Skal det koges sammen til et koncentrat, kan det 
siges med tre ord: Ungdom – motion – kommunikation. Det vil naturligvis blive konkretiseret i 
forbindelse med den mundtlige beretning på generalforsamlingen. 
 
Tak, tak, tak! 
Det hører med til en beretning at takke alle, der har bidraget med deres indsats for vores fælles 
forening! Det kan nemt komme til at virke som en tom floskel, men det er vigtigt for mig at 
understrege, at der i det forløbne år i den grad har været meget at glæde sig over, så det er en 
meget stolt og glad formand, der til ”hele holdet” vil udtrykke et inderligt, dybfølt og varmt TAK til jer 
alle! 
 
Martin Roald-Arbøl 
Formand 


