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For knap 10 måneder siden blev det på den seneste generalforsamling besluttet at indføre 
en ny organisationsstruktur for klubben – og en ny bestyrelse blev valgt. Der forestod en 
stor opgave med at få styr på en række organisatoriske, administrative og – ikke mindst – 
økonomiske områder. Heldigvis var der styr på langt det meste i forhold til de idrætslige 
aktiviteter, som jo i bund og grund er det, det handler om, når det kommer til stykket (mere 
om dette vil blive beskrevet i en separat beretning fra de idrætsligt ansvarlige). Men uden 
velfungerende rammer omkring disse aktiviteter holder det heller ikke i længden, så derfor 
var det en stor, udfordrende og helt nødvendig opgave, der skulle løses. 
 
I det forløbne år har vi i bestyrelsen gjort vort bedste for at få rettet op på disse forhold. Vi 
mener selv, at vi er nået et pænt stykke vej, men vi er også klar over, at der stadig er 
meget, der skal gøres. I de efterfølgende afsnit vil jeg kort opsummere de hovedområder 
vi i bestyrelsen har arbejdet med: 
 
Administration og økonomi: 
Vi har implementeret et nyt medlems- og økonomisystem og har herunder skullet få hele 
kontingentopkrævningssystemet, inkl. PBS, til at fungere igen. Da der manglede at blive 
opkrævet kontingent for flere kvartaler for 2009, har vi samtidig skullet indhente dette. 
Hovedansvaret for disse opgaver har ligget i vores økonomiudvalg, som vil beskrive 
arbejdet nærmere under punktet ”Årsregnskab”. 
 
Kommunikation: 
En hovedopgave her har været at få genetableret hjemmesiden. Dette arbejde pågår 
stadig – men store dele af siden fungerer allerede fint. Den eksterne kommunikation kniber 
det mere med. Vi skal bl.a. have indført faste aftaler om indlæg til Hvidovre Avis mv. 
 
Arrangementer: 
Ansvaret for vores arrangementer har ligget i hhv. stævneudvalget og 
motionsløbsudvalget, men bestyrelsens medlemmer har været involveret i de fleste 
arrangementer som hjælpere – og i enkelte tilfælde også som ansvarshavende. Vi har i 
2010 afholdt følgende arrangementer: 
Stævner: Indestævneserien, indl. runde samt finalen i veteranturneringen, DT-finalen. 
Motionsløb: Holmestafetten, Hvidovreløbet. 
 
Sponsorer og klubtøj: 
Det lykkedes i 2010 at indgå en samarbejdsaftale med SportDirect og Craft om levering af 
klubtøj mv. Desuden blev der indgået en ny samarbejdsaftale med Klinik vedr. fysioterapi, 
skadesbehandling mv. Arbejdet med at skaffe yderligere sponsorer vil blive opprioriteret i 
den kommende tid. 



 
Værdier, vision og målsætning: 
Selv om meget energi har været brugt på at få styrket klubbens drift, har vores arbejde for 
at sætte fokus på klubbens fremtid også fyldt meget. Der har været afholdt møder om 
dette både internt i bestyrelsen og ved et medlemsarrangement, hvor der ikke var mange 
deltagere, men hvor der ikke desto mindre var mange rigtig gode og brugbare 
diskussioner. Mere om dette under punktet ”Forslag”, hvor vi fremlægger vores bud på 
implementering af 6 kerneværdier, der skal være udgangspunkt for klubbens fremtidige 
udvikling. 
 
Eksterne samarbejdspartnere: 
Vi har haft fine relationer til vore primære eksterne samarbejdspartnere: DAF, Hvidovre 
Kommune og Hvidovre Stadion, og har deltaget i møder med dem alle. Det er 
overordentlig vigtigt, at vi opretholder og plejer disse relationer, som er af stor betydning 
for klubbens arbejde og aktiviteter. 
 
Ovenstående punkter vil kort blive uddybet i den mundtlige beretning, som i øvrigt primært 
vil beskæftige sig med fremtiden. 
 
Afslutningsvis vil jeg benytte lejligheden til at takke mine kolleger i bestyrelsen, som det 
har været en fornøjelse at samarbejde med. Tak for indsatsen til Tasja og Thim, som 
stopper som bestyrelsesmedlemmer – heldigvis har I lovet fortsat at give et nap i 
klubarbejdet. Og en særlig tak skal også lyde til Marc fra økonomiudvalget, som sammen 
med Rolf har varetaget en kæmpeopgave for at få styr på økonomisystem mv. Tak også til 
de mange andre udvalgsmedlemmer og trænere, som har fået ”hjulene til at dreje rundt”. 
 
Og sidst - men ikke mindst - en tak til alle de aktive idrætsudøvere, som har sørget for en 
perlerække af fine resultater i årets løb! 
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