Hvidovre AM
Referat Generalforsamling 22.marts 2012
Martin Roald-Arbøl bød velkommen til 24 fremmødte og stemmeberettigede medlemmer.

1. Valg af dirigent
Knud Høyer blev foreslået af bestyrelsen som dirigent og efterfølgende valgt.
Michael Bruun Jepsen er referent.
Knud Høyer konstaterede at Generalforsamlingen var blevet indkaldt rettidigt ift. vedtægterne og
dermed beslutningsdygtig.
Knud Høyer gennemgik dagsorden og konstaterede at der rettidigt var indkommet et forslag til
behandling på Generalforsamlingen, og bestyrelsen havde stillet et ændringsforslag. Forslag
udsendt en dag for sent, men det blev godkendt som værende i orden. Begge vil blive behandlet
under pkt 4.

2. Formandens beretning
Martin Roald-Arbøl supplerede den skriftlige beretning, der blev udleveret og desuden kan ses på
hjemmesiden.
Det har været et succesfuldt år rent idrætsligt, men der har også været ting, der kan gøres bedre
fremadrettet. Dette gælder især indenfor økonomi og administration, hvor indsatsen ikke har været
tilfredsstillende for hverken os eller medlemmerne.
Bestyrelsen agter at leve op til sit ansvar, og tager kampen op for at få styr på de ting, der ikke har
været gode nok på det økonomisk/administrative område.
Der ligger forslag omkring ekstern assistance indenfor det økonomiske område, og der foreligger
også forslag om hævelse af kontingenterne.
Målsætninger 2011:
o Kommunikation:
 Vi har fået hjemmesiden mere up to date, men vi mangler fortsat en webredaktør.
 Vi mangler også at få mere i spalterne i Hvidovre Avis, da vi vitterligt har mange
gode historier og flotte resultater at vise frem.
 Sidste år vedtog vi, at al kommunikation fremadrettet kun sker elektronisk, så der er
også udsendt nyhedsbreve.
 Alle opfordres til at besøge hjemmesiden jævnligt.
 Der vil kontinuerligt være et behov for at medlemmerne melder retur, hvis de skifter
mailadresse, da vi ellers ikke kan få fat i medlemmerne elektronisk.
o Implementering af klubbens værdier:
 Blev blåstemplet på generalforsamlingen sidste år, og har i år været ude til debat
hos de forskellige grupper for at få noget feedback og rodfæste sig. Det skal ikke
blot være festelige ord, men være en del af baggrunden for vores beslutninger
fremadrettet.
o Rekruttering af frivillige ledere:
 Klubbens medlemmer er rigtig gode til at give en hånd med til vores arrangementer.
Det er straks sværere ift at tage ansvar for forskellige områder.
 Vi har taget de første spadestik til at udvikle en strategi for kontinuert at rekruttere
frivillige.
Målsætninger 2012:
o Hovedfokus er at der skal være styr på det økonomisk/administrative område.
o Projekt ”Flere frivillige hænder”.
 Videreudvikling og implementering af vores skitser til en strategi for området.
o Rekruttering og fastholdelse af børn og unge til vores ungdomsafdeling:
 Der er basis for igen at oprette et ungdomsudvalg bestående af trænere, forældre
og de største ungdommere.



2012 er et helt specielt år for atletikken, da det både er OL- og EM-år. Atletik bliver
massivt eksponeret i medierne, ikke mindst i TV i sommermånederne. Det er en
gylden mulighed for at sætte atletik på dagsordenen ift rekruttering af nye
medlemmer.
 Skole-OL bliver landsdækkende, der er Aktivstafetten, og vi satser på også at
afholde et skolestævne efter sommerferien.
o Den røde tråd:
 Udvikle en rød tråd gennem den træning der tilbydes gennem alle ungdomsårene
og op til vores seniorafdeling, så der kommer en sammenhæng og en kontinuitet i
vores tilbud, så vi på den front også kan sikre, at de unge vi har så også bliver i
foreningen og udvikler sig positivt.
Michael Bruun Jepsen kommenterede den idrætslige udvikling med nogle meget positive tal, specielt
indenfor de sidste 4 år.
Der var ikke nogle spørgsmål til beretningen, og den blev enstemmigt godkendt.

3. Årsregnskab
Martin Roald-Arbøl indledet med at beklage, at regnskabet først er blevet færdigt i dag, og det er
derfor ikke blevet revideret på nuværende tidspunkt af klubbens revisorer.
Marc Lorentzen fra økonomiudvalget gennemgik regnskabets forskellige poster.
o Indtægtsmæssig er der et lille fald ift 2010, der primært skyldes mindre tilskud fra kommunen
efter reducering af medlemsskaren.
o Udgiftsmæssigt er den store post stævneudgifter, da mange mesterskaber har været placeret
i Vestdanmark. Træningslejren er også blevet dyrere pga uventet høj pris for biludlejning.
Der har også været stor stigning i kontingent til Dansk Atletik Forbund.
o Balancemæssigt er der en meget stor post på debitorer, som vil blive fokusområde for
økonomiudvalget. Egenkapitalen er med årets resultat på 337.000 kr.
Spørgsmål og svar til regnskabet
Jesper S: De sidste 3 år har der været et underskud på 714.000 kr. i underskud, et underskud på
20.000 kr. om måneden. Pengene fosser ud af kassen. Det er dybt kritisabelt. Der er 70.000 kr. i
likvider, og debitorerne er oppe på 246.000kr.
Torben: 246.000 kr. svarer til at der mangler kontingent fra 100 medlemmer. Ønsker underpunkter
på de store punkter.
Heidi: Der er ikke ryddet op, det er sørgeligt. Debitorer, der ikke ønsker at betale skal slettes.
Efterlyser bedre styring over kalenderåret.
Martin RA: Det er ikke tilfældet, at vi IKKE har gjort noget undervejs. Vi er ikke stolte af det, men vi
har forsøgt at rydde op. Er man ikke tilfreds, så må man vælge nogle andre. Vi har ryddet op, vi har
smidt medlemmer ud. Vi har som en konsekvens modtaget mindre kommunalt tilskud, og har
således også bogført et væsentlig mindre tab på debitorer i 2011. Rent teknisk har vi mødt store
problemer, der har gjort, at vores økonomiudvalg ikke har kunnet få de informationer der skulle til for
at udføre deres arbejde.
Marc: Der har ikke været tilstrækkeligt med manpower til at få gjort det nødvendige. Indtil 2009 er
der ikke styr på tilgodehavender ifm træningslejr, for 2010 og 2011 er der kommet styr på
debitorerne der bliver fulgt op på, kun 8.000 for 2011. For 2012 er der tale om forudbetaling.
Underskuddene på de sidste 3 år skyldes oprydning ift tidligere år. 2010 var det reelle underskud på
20.000kr., mens det i 2011 har været et stort underskud på 160.000kr.
Heidi: Kontingentopkrævninger skal være forud opkrævet, ikke bagud.
Martin RA: Den nuværende bestyrelse overtog økonomien fra 2.halvår 2010, hvor der var disponeret
for hele 2010. Det har været en større opgave end vi har kunnet magte på den korte tid vi har haft til
rådighed. Afskrivninger for 2011 vedrører reelt ikke indkomne kontingenter for 2010, hvor vi var 3
kontingentindbetalinger bagud ved overtagelsen. 2011 har vi været så uheldige, at rigtig mange
mesterskaber har ligget vest for Storebælt, så det har kostet 60.000 kr. mere end i 2010.
Heidi Toft: Som studerende på SU har jeg ikke råd til deltagelse i mesterskaberne, derfor er tilskud
nødvendigt.
Jesper: Hvornår var bestyrelsen klar over, at det var galt i 2011?
Martin RA: Klar over det, da vi fik besked om markant lavere tilskud på 50.000kr. Vi var ikke klar
over hvor DT-finalen lå, da vi tilmeldte os, og da det blev i Skive, blev det en dyr tur. Vi kan ikke
forsvare overfor vores aktive at stoppe stævnedeltagelse midt i sæsonen. I januar måned besluttede
vi på bestyrelsesmøde, at vi skulle tilknytte ekstern hjælp til økonomien.
Lotte Thiesen: DT-bombe, da vi i august fortalte, at nu skulle vi til Skive, da både transport og
overnatning var meget dyr.

Torben: Har det ikke være muligt at skære ned på stævnedeltagelsen undervejs?
Rolf Mortensen: Vi valgte at køre reduceret model til alle DM-arrangementerne for at spare.
Jesper: Der skal skiftes fokus, så vi ikke ender i samme situation næste år.
Martin RA: Vi har taget forskellige initiativer som vi kommer til, og det er et vilkår hvor stævnerne
lægges, vi har ingen indflydelse, og derfor vil der også være vekslende udgifter.
Jørgen: Er der styr på hvem der kommer og træner, og hvem der stiller op for os?
Marc: Vi har ingen vi trækker ind til enkelte arrangementer. Vi har andre foreninger, der træner hos
os i vinterhalvåret, og de får også en faktura i april, når vinteren er forbi.
Martin RA: Når der er eksterne brugere, så har stadion/kommunen også krævet deres del, og der er
nu fundet en fornuftig model ift dette.
Bestyrelsen opfordrer til at regnskabet godkendes under forudsætning af, at revisionen ikke finder
graverende fejl inden 30.april 2012. Finder revisionen graverende fejl skal der indkaldes til en
ekstraordinær generalforsamling efter vedtægterne.
Regnskabet blev herefter sendt til afstemning og enstemmigt godkendt.

4. Indkomne forslag
Forslag fra Jesper Sørensen:
”Hermed stilles forslag om at kassererens opgaver, for så vidt angår opkrævning af kontingenter,
ajourføring af medlemslister, betaling af regninger daglig bogføring m.m. udføres af ekstern
professionelt firma ud fra retningslinjer udstukket af bestyrelsen og under tilsyn af foreningens
kasserer.”
Bestyrelsen foreslår følgende ændringsforslag:
”Det foreslås, at foreningens opgaver for så vidt angår opkrævning af kontingenter, ajourføring af
medlemslister, betaling af regninger, daglig bogføring m.v. udføres med ekstern bistand ud fra
retningslinjer udstukket af bestyrelsen og under tilsyn af foreningens økonomiansvarlige. Bestyrelsen
skal i denne sammenhæng tilsikre, at fuldmagtsforhold til foreningens midler overholdes.”
Debat omkring de to forslag:
Martin RA: Initiativ for at imødegå den økonomiske situation. Formulering er ændret, så der står
ekstern bistand i stedet for professionel bistand. Vi har flere bud på, hvem der kan løfte opgaven
professionel, dog ikke et firma. Vi har afsat 20.000 kr. i budgettet til at løfte opgaven. Mange penge
at bruge, når man ikke har nogle, men det vil hurtigt tjene sig hjem. Det er et afgørende brud ift
tidligere, men virkeligheden er i dag en anden, så derfor skønner vi at det er nødvendigt.
Jesper: Glad for bestyrelsens forslag.
Torben: Der må være opstartsomkostninger, der også skal medregnes.
Dirigenten foreslår at bestyrelsens forslag tages til afstemning først. Bliver det vedtaget, så bortfalder
Jesper Sørensens forslag.
Der var 19 stemmer for, ingen imod. Bestyrelsens forslag enstemmig godkendt.

5. Budget og fastsættelse af kontingent
Rolf Mortensen fremlagde budget for 2012, og fremlagde samtidig bestyrelsens forslag til forhøjede
medlemskontingenter:
Gruppe
0-9 år
10-13 år
14-19 år
Senior
Veteran
Motion
Passive

Nuværende sats
170 kr./kvt.
300 kr./kvt.
360 kr./kvt.
420 kr./kvt.
300 kr./kvt.
240 kr./kvt.
90 kr./kvt.

Forslag
420 kr./halvårligt
720 kr./halvårligt
840 kr./halvårligt
960 kr./halvårligt
720 kr./halvårligt
480 kr./halvårligt
200 kr./halvårligt

Stigning / mdr.
13 kr.
18 kr.
20 kr.
20 kr.
20 kr.
0 kr.
3 kr.

Budgettet blev gennemgået, og kan ses på hjemmesiden.
Den samlede kontingentindtægt er fordoblet siden 2011. Det skyldes øgede indtægter,
brugerbetaling på træningslejre, stævnedeltagelse og DM.
Stævneindtægter er sat meget konservativt og lavt.
Stævneudgifter er sat lavt, da de fleste mesterskaber primært ligger i Østdanmark.

Eliteomkostninger er steget markant pga omflytning af poster. Således er trænergodtgørelse til
elitetræning flyttet her over. Dette er sket ift kommunen. Træningslejren optræder fortsat som en fuld
omkostning, igen for at vise kommunen, hvor meget vi bruger på vores elite og øvrige aktive.
Budgettet ligger umiddelbar til et plus på knap 10.000 kr.
Debat omkring budget og kontingentfastsættelse:
Jesper: Løbemotionisterne har en aftale om, at halvdelen skal retur af deres kontingent.
Martin RA: De ligger inde under stævneudgifter, og aftalen står forsat til troende.
Torben: Ser gerne at det optræder som et selvstændigt punkt. Ser gerne, at der optræder både
udgifter og indtægter på stævner.
Marc: Stævneindtægter indeholder alle vores egne arrangementer, Stævneudgifter indeholder alle
vores udgifter ved stævnedeltagelse. Der vil blive udarbejdet noter til de enkelte arrangementer.
Torben: Så er det fint nok.
Torben: Det er uambitiøst kun at afsætte 20.000kr. til ekstern hjælp.
Martin RA: Vi har en aftale om 20.000 kr., ellers skal vi indkræve større kontingent. Det er et
konservativt budget, der er lagt.
Heidi: Opdeling i veteraner og senior, veteraner.
Marc: Man bliver ikke automatisk motionist. Som atletikudøver bliver man veteran når man er 40. Så
det er noget man kontakter klubben for at få en overførelse. Det kan ske på hjemmesiden.
Torben: Har man lavet estimater på hvad det betyder at lave halvårlige opkrævninger:
Marc: Det bliver opkrævet forud, så det burde have en positiv indvirkning.
Martin RA: Intentionen er, at det skal starte op i 2.halvår 2012.
Michael BJ: Atletik er forholdsvis billigt sammenlignet med andre idrætter, selv set i det perspektiv at
vi sætter kontingentet op.
Arne: Der køres en del steder med klippekortordninger til forskellige idrætter.
Jørgen: Er vi ude over at vi modtager mange kontingentopkrævninger lige efter hinanden.
Marc L: Det hørte til 2010, sådan bliver det ikke mere. Børnefejlene er overstået.
Martin RA: Vi er med ift opkrævninger. Vi ønsker ikke at tage initiativ til en klippekortordning.
Arne Bech: Det var en forespørgsel, ikke et oplæg. Har man gjort sig overvejelser ift at trække
yderligere på det grå guld?
Lotte T: Vi vil mægtig gerne rekruttere flere frivillige, også blandt de ældre.
Rolf M: Meget positive erfaringer med det grå guld. Kunne mægtig gerne bruge en hjælpende hånd
til at finde det grå guld i klubben og kontakte dem.
Torben: Vil gerne stille det som forslag, at de 20.000 bliver sat til 100.000kr.
Generalforsamlingen suspenderet i 10min.
Martin RA: Bestyrelsen foreslår, at aktivitetstilskuddet sættes op med 20.000kr. til 250.000kr., da vi
har flere aktive end sidste år og vi har flere kontingentindtægter end sidste år. Samtidig sættes
stævneindtægterne op med 10.000kr.til 85.000kr. Der sættes derfor 75.000kr. af til administration.
Det betyder et ændret resultat til på 11.095kr. i overskud.
Budget blev herefter enstemmigt godkendt, og det samme gælder for kontingentet.

6. Valg i henhold til vedtægterne
På valg i lige år er formand, sekretær på valg, mens 1-3 menige medlemmer, begge suppleanter,
begge revisorer og begge revisorsuppleanter er på valg hvert år. Der skal også vælges medlemmer
til økonomiudvalget hvert år.
Formand, på valg for 2 år: Martin Roald-Arbøl og ønsker genvalg. Martin blev enstemmig valgt.
Sekretær, på valg for 2 år: Michael Bruun Jepsen og ønske genvalg. Michael blev enstemmig valgt.
1-3 menige medlemmer til bestyrelsen for 1 år: Lotte Thiesen og Heidi Johansen er villige til genvalg.
Signe Gadegaard ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen indstiller Lotte Thiesen, Heidi Johansen og
Mikkel Roald-Arbøl til valg. Alle tre blev enstemmig valgt.
2 suppleanter for 1 år: Mikkel Roald-Arbøl er blevet valgt til bestyrelsen som menigt medlem. Claus
Elletoft ønsker ikke at stille op. Bestyrelsen indstiller Signe Gadegaard og Heidi Toft Hansen til valg.
Begge blev enstemmig valgt.
2-3 medlemmer til økonomiudvalget: Michael Bruun Jepsen og Marc Lorentzen er villig til genvalg,
mens Jesper Wendell ikke er villig til genvalg. Bestyrelsen indstiller Michael Bruun Jepsen, Martin
Roald-Arbøl og Arne Basbøll til økonomiudvalget. Alle tre blev enstemmig vedtaget.
2 revisorer for 1 år: Bent Eering og Jan Henningsen ønsker begge genvalg. Begge enstemmig valgt.
Hjemmesiden vil snarest blive opdateret med de nye valg.

7. Eventuelt
Intet blev bragt op.

Martin Roald-Arbøl sluttede af med at takke for aftenens input, hvor bølgerne undertiden har gået højt. Beder
forsamlingen om at huske på, at det er frivillige ledere, der gør det i deres fritid og fordi det er sjovt. Fuld af
fortrøstning over, at vi får tingene til at fungere i det kommende år, og håber alle vil hjælpe til.
Martin takkede også Knud Høyer for at lede generalforsamlingen på bedste vis!

For referat: Sekretær Michael Bruun Jepsen

