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Martin Roald-Arbøl bød velkommen til 24 fremmødte og stemmeberettigede medlemmer. 
 
 
1. Valg af dirigent 

 Mark Ahlehuus blev foreslået af bestyrelsen som dirigent og efterfølgende valgt. 

 Formand Martin Roald-Arbøl berettede om, at bestyrelsen pga tekniske problemer med nyt 
elektronisk system desværre ikke havde kunne få adgang til medlemmernes mailadresser. 
Derfor var det ikke muligt at udsende indkaldelse via mail, men de øvrige forhold ift korrekt 
indkaldelse er blevet overholdt. 

 Fremadrettet vil bestyrelsen efter Generalforsamlingen udsende brev til samtlige medlem-
mer og orientere endnu en gang om, at vi fremadrettet primært vil kommunikere via elek-
troniske medier (mailingliste, hjemmeside, nyhedsbreve). Medlemmerne opfordres til at 
indsende deres kontaktoplysninger (og speciel mailadresse) til foreningen. Der vil blive 
oprettet et fast punkt på hjemmesiden ift selv at kunne gå ind og meddele ændringer. 

 
 
2. Formandens beretning 

 Martin Roald-Arbøl supplerede den skriftlige beretning, der blev udleveret og desuden kan 
ses på hjemmesiden. 

 Bestyrelsens store opgave blev at få styr på de ting, der ikke fungerede rent organisatorisk 
og økonomisk. Bestyrelsen skulle ideelt set sidde oppe i helikopteren og have det 
forkromede overblik, men der var først en del praktiske opgaver der skulle løses ifm 
overtagelsen efter den gamle bestyrelse. 

 Økonomien har været en stor opgave, men det tages separat under Årsregnskabet. 

 Kommunikation bliver et område, som bestyrelsen vil bruge en hel del kræfter på i det 
kommende år. 

 I 2011 skal vi som sædvanlig også være arrangør af en del arrangementer, blandt andet 
DM veteraner og så søsætter vi et nyt arrangement, Topformsstævner. 

 Bestyrelsen vil senere på foråret indkalde til et medlemsmøde, hvor alle har mulighed for at 
byde ind med gode forslag og input ift at øge vores sponsorindtægter. 

 Ud over det driftsmæssige har vi også brugt en hel del kræfter på at tænker strategisk, hvor 
vi har haft en god og konstruktiv dag ved et åbent medlemsmøde. Under punktet Forslag 
kommer vi med konkret forslag til indførelse af kerneværdier for klubben. 

 Det er fortsat vigtigt, at vi har et godt forhold til vores eksterne samarbejdspartnere, primært 
DAF, kommunen og stadion, hvor kommunen er en væsentlig sponsor ift vores økonomi. Vi 
har været aktivt involveret i udviklingen af en ny elitepuljemodel, hvor Martin blev valgt ind i 
arbejdsgruppen. Her ser det ud til, at det bliver valgt en mere målrettet linje ift de kriterier, 
der lægger til grund for tildelingen, og umiddelbart vurderet bliver det ikke til vores ulempe. 

 Michael Bruun Jepsen fortalte om året set ud fra et rent idrætsligt synspunkt. Også denne 
del kan ses på hjemmesiden. Al øvrig idrætslig information kan findes i klubbens statistik, 
som fortsat kan købes for 40 kr. via henvendelse til Michael. 

 Jørgen Nielsen: Status på vestegnssamarbejdet? Martin RA: Vi har været DAF Kraftcenter, 
men den struktur er nu nedlagt, og bliver erstattet af en ny model, hvor vi ikke for øjeblikket 
er inde i billedet. Vi har haft samarbejde med GIC, hvor vi har stillet trænere til rådighed og 
samtidig finansieret ungdomstræningen på Glostrup Stadion. Den aftale kører ikke 
længere, men trænerne er fortsat tilknyttet, dog nu helt uden for Hvidovreregi. 



 Hans Østergaard: Efterlyser artikler til Hvidovre Avis. Martin RA: Vi har ikke haft kræfter i 
det forløbne år til den eksterne kommunikation, men det er et af vores mål for 2011. Der 
har dog været lidt i Hvidovreavisen på privat initiativ ift veteranerne, Hvidovreløbet og 
Holmestafetten. Det er dog vores ansigt ud ad til ift andre foreninger, kommunens borgere 
og kommunen, og selvfølgelig vores egne aktive ift at give et offentligt skulderklap, og 
detfor vil det blive en prioriteret opgave i 2011. 

 Jørgen Nielsen: Efterlyser et mere synligt logo. Blev henlagt til under evt. 

 Beretningen blev herefter sendt til afstemning og enstemmigt godkendt. 
 
 
3. Årsregnskab 

 Klubbens økonomiansvarlige, Rolf Mortensen fortalte om indledende problemer med at få 
en ny version af PBS til at fungere ift kontingentindbetalinger. 

 Rolf var meget glad for at have Marc Lorentzen, der til dagligt er revisor, siddende i 
økonomiudvalget. 

 Marc gennemgik herefter det udleverede regnskab (der kan ses på hjemmesiden) ud fra en 
teknisk betragtning. 

 Overgang til et nyt økonomisystem samt overgang til ny bestyrelse har haft indflydelse på 
arbejdet undervejs.  

 Pga tidligere regnskaber, hvor der ikke er blevet indkrævet debitorer er der besluttet at 
afskrive 193.000 kr. som et tab. Tages dette ud af regnskabet, så ville regnskabet være i 
balance med et lille plus på den samlede omsætning på 882.000 kr. 

 Martin Roald-Arbøl: Bestyrelsen ville meget gerne være tabet på debitorer foruden, men da 
data ikke umiddelbart kan genskabes, så ønsker den nye bestyrelse ikke at stå som 
garanter for inddrivelsen, og derfor lægger vi op til, at det afskrives som tab. 

 På balancen er der lige nu et udestående på debitorer på 180.000 kr. Forskellen til tidligere 
er, at vi nu kender beløb og skyldnere, så de skal nok hentes hjem. Der er likvide midler på 
416.000 kr. så vi er fortsat en velkonsolideret forening. 

 Rolf fortalte, at regnskabet først er blevet færdigt i dag, og det er derfor ikke blevet revideret 
på nuværende tidspunkt af klubbens revisorer. 

 Jørgen Nielsen: Hvad blev der af millionen? Martin RA: Der var et underskud på knap 
200.000 kr. i det sidste regnskabsår, og da vi i dette regnskabsår har været nødt til at 
afskrive yderligere knap 200.000 kr., som også vedrører det gamle regnskab, så er det 
baggrunden for det store svind. Men det er vigtigt at pointere, at der er kommet idrætslige 
aktivitet ud af det store forbrug. 

 Bestyrelsen opfordrer til at regnskabet godkendes under forudsætning, at revisionen ikke 
finder graverende fejl inden 30.april 2011. Der er dog brug for én ekstra person til at støtte 
op om revisoren, som skal vælges under punktet Valg. Finder revisionen graverende fejl 
skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling efter vedtægterne. 

 
 
4. Indkomne forslag 

 Martin indledte med at sige, at en af bestyrelsens vigtigste opgaver var at bruge ressourcer 
på at tænke strategisk og fremtidsorienteret, og vi har undervejs i processen været inde og 
diskutere mission, vision, målsætninger og ikke mindst værdier, og det er det sidste som vi 
har valgt at prioritere højest i den strategiske udvikling af klubben. 

 Det er vigtigt, at værdierne får ejerskab af alle klubbens medlemmer, og samtidig har 
udgangspunkt i en demokratisk beslutning. Derfor skal den vedtages af 
generalforsamlingen og efterfølgende ud og arbejde i klubbens forskellige grupperinger. 

 Da det er en generalforsamlingsbeslutning, så kan værdierne først ændres ved en ny 
beslutning på en kommende generalforsamling. 

 Michael Bruun Jepsen fremlagde på bestyrelsens vegne forslaget i detaljer. Vores værdier 
er det der er klubbens særkende, og det som både vi selv og andre beskriver os som 
værende. Værdierne er altså et udtryk for den klubkultur som vi i dag ubevidst læner os op 
ad i dagligdagen, og er vores fælles identitet. Det er vigtigt at vi bevarer vores særpræg, så 
vi fortsat kendes på de samme kvaliteter som i dag. En beslutning betyder, at vi hiver vores 



kultur frem i lyset, og ønsker at gøre den til et bevidst værktøj, der fremover får indflydelse 
på alle vores beslutninger og handlinger, så de bærer tydeligt præg af vores værdier. 
Vores vigtigste ambassadører for vores klubkultur er vores ansatte trænere, da de dels har 
den største kontaktflade til vores medlemmer og er vores ansigt ud ad til. Derfor vil det 
fremover indgå som en del af vores aftale med vores trænere, så de bevist benytter sig af 
vores værdier i deres funktion som trænere. I forslaget kan man se, hvad det rent praktisk 
betyder for vores trænere. 
Efter Generalforsamlingen skal de nye værdier ud til debat i klubbens forskellige 
grupperinger ledsaget af nogle udfordrende spørgsmål fra bestyrelsens side. Hensigten er, 
at grupperne skal udfordres på vores værdier ift om der skal ske en opstramning, så der er 
en øget bevidsthed om, hvad de nye værdier reelt betyder omsat til den daglige træning og 
samværet. Herefter gives der feedback til bestyrelsen, så der samles et katalog over, hvad 
værdierne betyder for alle vores forskellige grupper hvad enten det drejer sig om 
træningsgrupper eller udvalg eller bestyrelse. 
Vores værdier vil blive gjort synlige på hjemmesiden, på alt hvad vi sender ud af klubben 
samt ikke mindst i hallen, så man stedse bliver gjort opmærksom på, og dermed 
bevidstgjort om, hvad der er vores fælles værdier og identitet. 

 Forslaget kan findes på hjemmesiden eksemplificeret ved en generel definition og hvad det 
praktisk betyder vist ved foreningens trænere. 

 Der var ingen spørgsmål til forslaget, som efterfølgende blev enstemmigt vedtaget. 
 
 
5. Budget og fastsættelse af kontingent 

 For at gøre det lettere for bestyrelsen har vi besluttet at decentralisere vores budget, så de 
enkelte udvalg har fået tildelt hver deres budgetbeløb. 

 Budgettet blev gennemgået, og kan ses på hjemmesiden. 

 Budgettet ligger umiddelbar til et lille minus. 

 Michael Bruun Jepsen: Kommentar til Eliteudvalgets post, hvor det for nuværende klart 
udtrykker det idrætslige niveau, men vi skal være klar over, at den stiger betragteligt de 
kommende år, hvis vi som forventet udvikler aktive, der bliver kandidater til internationale 
mesterskaber. 

 Martin Roald-Arbøl: Vi vil forsøge at skabe endnu flere indtægter i 2011 ved vores 
arrangementer. Bestyrelsen vil anbefale, at kontingentet står uforandret i 2011. 

 Bent Eering: Medieudvalget står kun til 3.000 kr., er det ikke for lidt ift at være 
udviklingsområde? Mark Ahlehuus: At få artikler i lokalavisen og på en internetside koster 
ikke noget. Michael BJ: Det er frivilligt arbejde, der primært er elektronisk, så udgifterne er 
minimale. 

 Jørgen Nielsen: B&U-udvalget er kun sat til 8.000 kr. hvilket virker som meget lidt ift at få 
området udviklet? Rolf Mortensen: Udgifter til trænere og konkurrenceaktivitet ligger i 
Eliteudvalget, så beløbet er kun til sociale arrangementer. 

 Arne Basbøll: Hvis vores indtægter på løb skal holdes på samme niveau eller endnu bedre 
udvikles, så er det vigtigt, at der er bred opbakning fra medlemmerne ift at hjælpe. Der er 
udviklingspotentiale! 

 Martin Roald-Arbøl: Vores indtægter baserer sig på en frivillig arbejdsindsats, og det er 
vores vigtige ressource. Hans Østergaard: Vi kan ikke klare os uden ledere. 

 Heidi Toft Hansen: Det er vigtigt, at der kommunikeres klarere, hvornår der er brug for 
hjælp. Michael Bruun Jepsen: Stævneudvalget er udvidet, så der kommer en tidligere 
udmelding i år. Martin Roald-Arbøl: Det er vigtigt, at der er kvalitet forbundet med vores 
arrangementer, og tidlig udmelding til dommerne er vigtig. Det er vigtigt ift vores værdier ift 
fællesskab, respekt og kvalitet. 

 Alex Clausen: Efterlyser at forældrene bliver bedre klædt på ift at være hjælpere til 
stævner. Michael Bruun Jepsen: Vi tager det til os, og afholder et 
dommermedhjælperkursus i foråret. Lotte Thiesen: Det er øvelseslederens vigtigste 
opgave, at få sat sit personale godt i gang. Forældrene kan være en rigtig god ressource. 
Mark Lorentzen: Kombinere det med et internt stævne for de yngste. Martin Roald-Arbøl: Vi 



har faktisk et problem i foreningen, hvor vi har et stort problem ift registrerede dommere, 
hvor vi er alt for få. Det er også kvalitet. 

 Budget blev herefter enstemmigt godkendt, og det samme gælder for kontingentet, der i 
2011 forbliver på det nuværende niveau. 

 
 
6. Valg i henhold til vedtægterne 

 Formanden, Martin Roald-Arbøl, og sekretær, Michael Bruun Jepsen, er ikke på valg. 

 Næstformand, Arne Basbøll, er på valg for 2 år, og villig til genvalg. Arne enstemmigt 
genvalgt. 

 Økonomiansvarlig, Rolf Mortensen, er på valg for 2 år, og er villig til genvalg. Rolf 
enstemmigt genvalgt. 

 Lotte Thiesen er villig til genvalg, mens Tasja Stenum og Thim Nørregaard Andersen ikke 
er villige til genvalg. 

 Der skal vælges 3 menige medlemmer til bestyrelsen. Lotte Thiesen, Heidi Johansen og 
Signe Gadegaard er villig til valg for 1 år. Lotte, Heidi og Signe enstemmigt valgt. 

 Claus Elletoft er villig til genvalg som suppleant, mens Mark Ahlehuus ikke er villig til 
genvalg. Mikkel Roald-Arbøl og Claus enstemmigt valgt. 

 Marc Lorentzen, Jesper Wendell og Michael Bruun Jepsen er alle villige til genvalg for 1 år 
af gangen til økonomiudvalget. Alle 3 enstemmigt genvalgt. 

 Bent Eering og Jakob Juul Rasmussen er på valg som revisorer for 1 år.  Bent Eering og 
Jan Henningsen enstemmigt valgt. 

 Hjemmesiden vil snarest blive opdateret med de nye valg. 
 
 
7. Eventuelt 

 Hans Østergaard: Orienterede om den gamle støtteforening. Og ønskede at overdrage 
foreningen gamle klubblade og diverse statistikker. Michael Bruun Jepsen: Takkede Hans 
for bidraget, der vil blive grundig studeret. 

 Michael Bruun Jepsen: Orienterede om vores nye stævneinitiativ med Topformsstævner, 
der er lagt med udgangspunkt i DAF’s terminsliste, så stævnerne ligger hvor de aktive er i 
potentiel topform og hvor der er et stævnemæssigt tomrum. 

 Jørgen Nielsen: Potentielt uheldigt sammenfald mellem DM kastemangekamp og 
Hvidovreløbet, der ligger hver sin dag i samme weekend. Martin Roald-Arbøl: Mente ikke, 
at det var noget problem. 

 Bent Eering: Er der mulighed for at prøve det nye klubtøj en dag? Michael Bruun Jepsen: 
Ja, lørdag den 9.april, hvor vi samtidig afholder en samlet træningsdag for alle med 2 
træningspas, fælles frokost og orienterende møde om eftermiddagen ift den nye sæson, 
hvor der er ændringer vedrørende DT og indførelsen af et nyt DM Hold. 

 Lise Mogensen og Heidi Toft Hansen: Tilbyder sin hjælp ift at lægge de nye stævner på 
Facebook. Blev modtaget med taknemmelighed. 

 
 
Martin Roald-Arbøl sluttede af med at takke for aftenens input, og ser frem til et spændende nyt år. 
Martin bød velkommen til de nye ift det frivillige arbejde i bestyrelse og udvalg! Et slogan eller en 
overskrift for hele vores idrætsaktivitet kunne være ”Atletik, din sport for livet”. 
 
Martin takkede på vegne af klubben nogle af de medlemmer, der har gjort en ekstra indsats: 
Tak til Thim og Tasja for deres indsats i bestyrelsen! 
Tak til Mark Ahlehuus, der sad i den gamle bestyrelse og har været suppleant i den nye! 
Tak for Marc Lorentzen, der har ydet en ekstraordinær indsats ift at få vores regnskab på benene! 
 
 
 
 
For referat: Sekretær Michael Bruun Jepsen 


