Formanden har ordet….

Hvidovre AM – en klub på vej…
Af Martin Roald-Arbøl, formand, Hvidovre AM
Men hvorhen? Det er tit man i hverdagens mange hektiske øjeblikke kan opleve, at der er rigtig meget fart på –
måske så meget fart, at man glemmer, hvor man er på
vej hen! Derfor er det en god idé af og til at give sig tid
til at stoppe lidt op og gøre status. Hvor er vi? Er vi på
rette vej? Hvor vil vi hen? Og hvordan kommer vi derhen?
Forårets store strukturændring i Hvidovre Atletik &
Motion og den store ændring i bestyrelsens sammensætning har været en god anledning til at stoppe op og
gøre sig disse overvejelser. Bestyrelsen har allerede haft
– og vil fortsat have – en diskussion om klubbens fremtidige udvikling. Det er en nødvendig proces, hvis vi
altså mener noget, når vi siger udvikling. Og det gør vi!
Det er også vigtigt, at processen ikke kun sker i bestyrelsen, men at medlemmerne inddrages aktivt i både
diskussioner og beslutninger.

Martin Roald-Arbøl…
Er igen blevet formand for
Hvidovre AM
2010 har været et år præget af stor aktivitet. Den nye
bestyrelse har brugt meget tid på at få styr på de økonomiske og administrative forhold. Vi er godt på vej,
men der mangler stadig en del før vi er tilfredse… Heldigvis har der været rimeligt godt styr på de idrætslige
aktiviteter i årets løb, så der har bestemt ikke været stilstand på denne front. Jeg skal ikke her komme ind på de
mange konkrete aktiviteter og idrætslige højdepunkter
året har budt på, men blot nævne to – meget forskellige
– positive oplevelser fra 2010: Mændenes flotte sølvmedaljer i Danmarksturneringen, det bedste resultat på
m-siden i klubbens historie – og den markante deltagerrekord i Hvidovreløbet, som med 645 gennemførende
løbere havde en deltagerfremgang på næsten 50 %. Flot
af et løb, der udelukkende er markedsført lokalt. Det giver mod på at løfte endnu større arrangementer i fremtiden.

Thim Andersen
Hovedkraften bag Hvidovreløbet, der satte deltagerrekord
med næsten 50%

Side 4

Lad mig afslutningsvis benytte lejligheden til at takke
alle klubbens ildsjæle, der med stort engagement og
brug af kostbar fritid er med til at få det hele til at fungere. Tak til kollegerne i bestyrelsen, tak til trænere, udvalgsmedlemmer og alle andre, der har bidraget aktivt!
Og tak til de aktive, såvel atletikfolk som motionister,
som i det daglige skaber det vidunderlige liv i klubben,
som det hele jo i bund og grund handler om. Endelig en
hel særlig tak til den tidligere bestyrelse, og i særdeleshed Jakob, som under svære betingelser gennem en lang
årrække har ydet en uvurderlig indsats for klubben.
Uden Jakobs indsats ville Hvidovre AM ikke være,
hvad den er i dag: En klub fuld af liv og aktivitet, og
med resultater på højt niveau! En klub på vej!
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