
Formandens beretning for 2012  
 

til Hvidovre AM’s generalforsamling d. 4. april 2013. 

 
 

 

 
Denne skriftlige beretning drejer sig primært om bestyrelsens opgaver og ansvarsområder 
i 2012. De idrætslige resultater fremgår af årsstatistikken for 2012 samt den særskilte 
idrætslige sammenfatning, som er udarbejdet af idrætschef, Michael Bruun Jepsen. 
 
Den skriftlige beretning vil desuden blive suppleret med en mundtlig, mere fremadrettet 
beretning. 
 
Bemanding: 
Vi startede med ”fuldt hold” efter sidste års generalforsamling, men allerede i slutningen af 
maj trak Rolf Mortensen sig fra posten som økonomiansvarlig pga. for stort arbejdspres. 
Bestyrelsen konstituerede næstformand Arne Basbøll som ny økonomiansvarlig, og 
suppleant Heidi Toft Hansen indtrådte som nyt bestyrelsesmedlem. Mod slutningen af 
valgperioden trak Heidi Johansen sig ligeledes fra bestyrelsen. På baggrund af tidspunktet 
indsattes ikke et nyt bestyrelsesmedlem, da suppleant Signe Gadegaard allerede havde 
tilkendegivet, at hun ikke ønskede at fortsætte bestyrelsesarbejdet. 
Økonomiudvalget har bestået af den økonomiansvarlige samt formand, næstformand og 
sekretær (efter Rolfs afgang var Arne som ovenfor nævnt både økonomiansvarlig og 
næstformand). 
 
Administration og økonomi: 
Som besluttet på sidste års generalforsamling tilknyttedes en økonomiassistent til at 
varetage det daglige, praktiske arbejde med klubbens økonomiadministration. Marc 
Lorentzen påtog sig denne post, som pga. ekstraordinære oprydningsopgaver viste sig 
særdeles omfattende. Han varetog posten frem til oktober, hvor han allerede ved sin 
tiltrædelse havde bebudet at ville stoppe. Jakob Juul Rasmussen indvilligede herefter i at 
overtage opgaven med behørig overlevering fra Marc. Begge to har udført et utrolig stort 
og godt arbejde, og der er nu kommet styr på de nødvendige procedurer omkring 
økonomistyring, opkrævninger, rykkere mv. 
Som det fremgår af regnskabet er vi kommet ud af 2012 med endnu et stort underskud. 
Bag underskuddet gemmer sig imidlertid nogle ekstraordinære afskrivninger af såvel 
tilgodehavender som indendørs kastefaciliteter, så den egentlige drift af klubbens 
aktiviteter er tæt på at balancere. Se i øvrigt regnskabsbemærkningerne fra den 
økonomiansvarlige, Arne Basbøll. 
 
Kommunikation: 
Der bliver løbende kommunikeret nyhedsstof på klubbens hjemmeside, men der mangler 
stadig aktuelle informationer fra flere af vore aktivitetsområder. Et ømt punkt er stadig stof 
til Hvidovre Avis, hvor vi - ligesom med hjemmesiden - er afhængige af, at der er frivillige 
medlemmer, der kan påtage sig opgaven med at skrive indlæg. 
 



Arrangementer: 
Det klart største arrangement i 2012 var DMU, som både idrætsligt, arrangementsmæssigt 
og økonomisk var en stor succes, som vi også har modtaget mange roser for. Vi 
arrangerede også årets DM-hold stævne på Hvidovre Stadion med pæn succes. Af øvrige 
arrangementer skal nævnes de årlige indestævner, inde-DM for veteraner, Holmestafetten 
og Hvidovreløbet. Generelt er der mange der er villige til at give en hånd med ved vore 
arrangementer, men vi mangler stadig nogen der kan være med til at løfte det 
overordnede ansvar, specielt i forhold til vores løbsarrangementer.  
I det kommende år introducerer vi Copenhagen Open, et stort anlagt atletikstævne for 
børn, unge og voksne, som afholdes d. 15.-16. juni. Sæt X i kalenderen, for her får vi brug 
for alle disponible hænder! Vi skal også arrangere årets danske veteranmesterskaber. 
 
Sponsorer: 
Klubbens aftaler med Craft, SportDirect og Klinik fortsætter – indtil videre frem til 
udgangen af 2013. Også her kan vi bruge flere hænder til at skaffe nye sponsorer, for det 
eneste alternativ til besparelser er som bekendt øgede indtægter! 
 
Værdier: 
Vi har ikke i det forløbne år arbejdet aktivt med klubbens værdier, men det er noget vi 
fremadrettet igen vil sætte fokus på. Det er vigtigt, at vi hele tiden holder os de besluttede 
værdier for øje.   
 
Rekruttering af frivillige: 
Allerede sidste år besluttede vi, at vi skulle opprioritere indsatsen med at rekruttere flere 
frivillige til at hjælpe til med at få vore mange forskelligartede aktiviteter og opgaver til at 
fungere bedst muligt. Desværre har bestyrelsens fokus i det forløbne år ligget på 
økonomiområdet, så der er ikke sket så meget på denne front. Vi holdt dog et 
atletikmedhjælperkursus for forældre i november, hvor 8 personer fik en introduktion til 
vores spændende idræt. 
Vi vil i det kommende år styrke indsatsen på dette område, bl.a. ved nedsættelse af 
et ”frivillighedsudvalg”, som Mikkel Roald-Arbøl har meldt sig til at stå i spidsen for. Det 
kan man høre mere om på generalforsamlingen. 
 
Faciliteter: 
Kunststofbelægningen på stadion synger efterhånden på sidste vers, hvilket vi også har 
gjort kommunen opmærksom på. Forhåbentlig vil en renovering komme på kommunens 
budget i 2014 eller -15. Vi har samtidig benyttet lejligheden til at foreslå en ændret 
indretning og placering af de forskellige disciplinområder på stadion. 
Og så blev 2012 så året, hvor vi endelig fik etableret de nye indendørs kastefaciliteter, 
hvilket har betydet et stort plus for klubbens kastetræning. 
 
Eksterne samarbejdspartnere: 
Som vanligt har vi haft et særdeles fint samarbejde med personalet på stadion, som ikke 
mindst i forbindelse med afviklingen vore arrangementer på stadion udfører et stort og 
værdifuldt arbejde, som mange andre klubber misunder os. Vi har i det forløbne år fået 
indvalgt Michael Bruun Jepsen i Idrætsrådets bestyrelse, hvor han bl.a. beskæftiger sig 
med kriterierne for tildeling af elitestøtte mv. Samarbejdet med kommunens forvaltning har 
generelt været fint, ikke mindst i forbindelse med vore problemer med sidste års 
regnskabsaflæggelse. 
 
Martin Roald-Arbøl 
Formand 


