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Generalforsamling 2010 i Hvidovre Atletik & Motion 
 
Tirsdag d. 11. maj kl. 19.00 i klublokalet på Hvidovre Stadion. 
Der var fremmødt 42 stemmeberettigede medlemmer. 
 
 
 
 
 
 
 
REFERAT: 
 
Formanden, Jakob Juul Rasmussen (JJR), bød de fremmødte velkommen og orienterede kort om 
baggrunden for den forsinkede generalforsamling. Herefter indledtes den officielle dagsorden. 
 

1. Valg af dirigent 
 
Bestyrelsen foreslog Martin Roald-Arbøl (MRA), som blev valgt. Han konstaterede 
indledningsvis, at tidspunktet for generalforsamlingen ikke var i henhold til vedtægterne, men 
at indvarslingen til gengæld var sket rettidigt. Da ingen havde noget at indvende mod 
generalforsamlingens gyldighed eller beslutningsdygtighed, kunne man gå videre i 
dagsordenen. 
 

2. Formandens beretning 
 
JJR opsummerede kort de mange fine idrætslige resultater, der var opnået i 2009, og kunne 
også se tilbage på en generel fin og stor aktivitet i de forskellige afdelinger af klubben. 
Desværre havde der trods nødråb på den seneste generalforsamling ikke været den fornødne 
bemanding og struktur til at løfte opgaverne i bestyrelsen, hvilket ikke mindst økonomien 
havde lidt under. Da posten som økonomiansvarlig var vakant, måtte JJR selv varetage denne 
vigtige opgave ved siden af sine mange andre ansvarsområder, desværre på et niveau som var 
utilfredsstillende for såvel ham selv som klubben. Mere om det i forbindelse med regnskabet.  
Efter et par afklarende spørgsmål kunne forsamlingen godkende formandens beretning. 
 

3. Regnskab 
 
Som nævnt under pkt. 2 havde JJR også måttet varetage funktionen som økonomiansvarlig. 
Af denne grund forelå der endnu ikke et færdigrevideret regnskab, men på baggrund af en 
ekstraordinær indsats med et par hjælpere i ugen op til generalforsamlingen, var det lykkedes 
at afslutte bogføringen for 2009 og udarbejde et årsregnskab, der iflg. revisionen umiddelbart 
gav et retvisende indtryk af årets indtægter og udgifter med et årsresultat på minus 273.548 
kr. På grund af problemer i forhold til kontingentopkrævningen, som der blev gjort rede for, 
var der imidlertid stadig en vis usikkerhed i forhold til aktiver og passiver, som der 
efterfølgende skulle ske en nærmere granskning af. 
 
Regnskabet gav anledning til en række spørgsmål, som JJR og andre forsøgte at besvare og 
belyse bedst muligt. Det store underskud blev beklaget, og fra flere sider blev der udtrykt 
bekymring i forhold til ”millionen”, som blev vundet til klubben af nogle kloge unge hoveder 
for et par år siden. Det blev dog slået fast, at merforbruget gennem de sidste par år i høj grad 
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også var kommet de unge til gode, og at der – såfremt der kom balance mellem indtægter og 
udgifter – stadig var tale om en økonomisk velstillet klub. Desuden havde bestyrelsen truffet 
beslutning om en kraftig opbremsning af en række af klubbens udgifter. 
 
Da regnskabet som tidligere nævnt ikke var endeligt afsluttet og revideret, besluttede 
generalforsamlingen at pålægge bestyrelsen at sørge for at dette skete hurtigst muligt samt 
efterfølgende at offentliggøre det reviderede regnskab overfor medlemmerne senest 1 måned 
efter generalforsamlingen. 

 
4. Indkomne forslag 

 
Der var fra Rolf Mortensen (RM) og Michael Bruun Jepsen (MBJ) indkommet et forslag til 
en ny organisations- og ledelsesstruktur for klubben, udmøntet i konkrete ændringsforslag til 
de gældende vedtægter. 
 
RM redegjorde for såvel baggrunden for som indholdet i den foreslåede nye struktur, og han 
understregede at det var meget positivt, at der allerede forelå rigtig mange tilsagn fra 
medlemmer om at indgå i bestyrelse og udvalg og derved være med til at løfte de mange store 
opgaver i klubben. 
 
Efter nogle afklarende spørgsmål kunne dirigenten konstatere, at der var en meget positiv 
stemning overfor forslaget om ny struktur, og han gik derfor over til behandlingen af de 
konkrete forslag til vedtægtsændringer, der var begrundet i den nye struktur. 
De berørte paragraffer blev kort drøftet, og i visse tilfælde justeret yderligere, inden 
dirigenten kunne sætte de samlede, ændrede vedtægter til afstemning. Den nye struktur og de 
ændrede vedtægter blev énstemmigt godkendt af generalforsamlingen (se vedl. bilag 1 og 2). 
 

5. Budget og fastsættelse af kontingent. 
 
På grund af usikkerheden om klubbens økonomi og det store underskud havde bestyrelsen 
som nævnt under pkt. 3 truffet beslutning om en kraftig opbremsning af en række af klubbens 
udgifter, men et kvalificeret bud på et årsbudget for 2010 forelå ikke. 
 
Bestyrelsen foreslog som udgangspunkt uændrede kontingentsatser, men der forelå et forslag 
fra MRA om mindre stigninger samt en tilretning af aldersgrupperne, så de i højere grad vil 
afspejle de reelle aktivitetstilbud for grupperne. 
 
Forslaget gav anledning til en længere diskussion, og der blev endvidere stillet et 
ændringsforslag om en yderligere stigning af kontingentet for de alleryngste medlemmer, 
som mange fandt alt for billigt. 
 
Ændringsforslaget, der indebar de af MRA foreslåede ændringer samt en yderligere stigning 
for de indtil 9 årige, blev vedtaget med 26 stemmer for og 14 imod (se vedl. bilag 3). 

 
6. Valg 

 
a. Formand: Jakob Juul Rasmussen afgik uden for tur.  

Martin Roald-Arbøl blev valgt som ny formand (for 2 år). 
b. Næstformand: Steffen Jørgensen på valg, ønskede ikke genvalg.  

Arne Basbøll blev valgt som ny næstformand (for 1 år). 
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c. Økonomiansvarlig: Vakant. 
Rolf Mortensen blev valgt som ny økonomiansvarlig (for 1 år). 

d. Sekretær: Vakant. 
Michael Bruun Jepsen blev valgt som ny sekretær (for 2 år). 

e. 3 bestyrelsesmedlemmer: Jesper Wendell på valg, ønskede ikke genvalg, øvrige vakante. 
Lotte Thiesen, Tasja Stenum og Thim N. Andersen blev valgt som best.medl. (for 1 år). 

f. 2 suppleanter: Mark Ahlehuus på valg, ønskede genvalg. 1 plads vakant. 
Mark Ahlehuus og Claus Elletoft blev valgt som suppleanter (for 1 år). 

g. 2 revisorer: Martin Roald-Arbøl, ny formand, og Henrik Koberg ønskede ikke genvalg. 
Bent Eering og Jakob Juul Rasmussen blev valgt som revisorer (for 1 år). 

h. 3 medlemmer af økonomiudvalget (nyt udvalg). 
Marc Lorentzen, Jesper Wendell og Michael Bruun Jepsen blev valgt til økonomiudvalget 
(for 1 år). 

 
I forlængelse af valgene kunne RM forelægge listen over de foreslåede udvalg samt navne på 
de mange, der på forhånd havde givet tilsagn om at deltage i udvalgsarbejdet. Et par 
tilføjelser kom til på mødet, og bestyrelsen udarbejder efterfølgende en samlet revideret 
oversigt over såvel bestyrelse som udvalg. 

 
7. Eventuelt 

 
MRA takkede for valget og glædede sig til arbejdet under den nye struktur. Han benyttede 
samtidig lejligheden til at rette en stor tak til JJR for det kæmpestore og uvurderlige arbejde 
han havde udført i klubben gennem en årrække og så frem til at han fortsat kunne yde en 
vigtig indsats på trænerfronten. Også en tak til de øvrige medlemmer i den tidligere 
bestyrelse. 
 
Slutteligt en reminder til alle om at komme og hjælpe til ved Holmestafetten tirsdag d. 18. 
maj på Avedøre Holme – et af de vigtige arrangementer, der bidrager godt til klubbens 
indtægter. 
 
 
 
Referent & dirigent: 
 
 
 
Martin Roald-Arbøl  


