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Indkaldelse til  
generalforsamling 2012 
 
 

Kære Søborg-medlem 
 

Du indkaldes til ordinær generalforsamling fredag den 10. februar 2012 kl. 18.00. 
Generalforsamlingen afholdes på Gladsaxe Stadion, Gladsaxevej 200 i mødelokalet på 1. 
sal mellem badmintonhallerne.  
 
Dagsorden:  

1. Valg af dirigent.  
2. Bestyrelsens beretning om arbejdet i det forløbne år samt beretning om klubbens 

fremtidige virke til godkendelse.  
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse samt budget til orientering.  
4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.  
5. Indkomne forslag.  
6. Valg:  

a. medlemmer til bestyrelsen 
b. suppleanter til bestyrelsen 
c. revisorer 

7. Eventuelt 

 
På valg er:  
Formand Guy Rubaudo 
Sekretær Peder Stig Andersen, afgår udenfor tur 
Håndbolddirektør Irene Lindegaard, blev valgt for et år i 2011 
Suppleant Bo Carlsson 
Revisorer: Bjarne Tielbo og Jan Eriksen 
 
Forslag, der ønskes behandlet under dagsordenens punkt 5, skal være formanden i hænde 
senest 3. februar 2012.  
 
Igen i år er der fine ”MØD OP!” præmier, hvor hovedpræmien er ½ års kontingent (fra 
1/7 2011). Der bydes på sandwich og drikkevarer, og efter generalforsamlingen afvikles 
klubmesterskabet i bowling. 
 

Vel mødt! 
 

  Bestyrelsen i Boldklubben Søborg 
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Bestyrelsens beretning 
 
Formanden lægger ud 
v/ Guy Rubaudo 
 

 
Engageret fællesskab – det er en del af vores værdigrundlag 
Fra at være et værdiudsagn i de senere år er engageret fællesskab blevet mere og mere 
aktuelt i Boldklubben Søborg. Vi skal simpelthen finde de menneskelige ressourcer, som 
medlemmerne kan bidrage med. Det er alt lige fra knofedt, når klublokalet skal gøres rent, 
til hvordan vi gør sociale medier som en del af klubbens elektroniske kommunikationsform 
og til den daglige drift omkring bestilling af lokaler, ansøgning om tilskud, sponsorarbejde 
mm. 
Det betyder så også, at vi skal have medlemmerne til at fortælle os, hvilke kompetencer 
de hver især har, og hvor meget eller hvor lidt de vil byde ind med. Ikke alle behøver at 
gøre lige meget. På den anden side hvis ingen byder ind, så er det ret svært at få hjulene 
til at køre rundt. 
 
Det bliver meget vigtigt i de kommende år at finde frem til en ændret organisation, hvor 
færre opgaver er centrale i bestyrelsen og flere opgaver bliver løst ad hoc, men indenfor 
en form for ramme. Alle opgaver skal jo løses, så det skal være aftalt fx hvem der søger 
lokaler og hvem der skal indgå i planlægning og afvikling af sommerfesten. 
 
Og hvorfor så det? Jo, det handler om, at bestyrelsen synes, det er vigtigt, at de to 
direktører beskæftiger sig med ledelsen af fodbold og håndbold. At kassereren tager sig af 
det økonomiske og får kassen til at stemme. At formanden varetager det udadvendte 
ansigt og støtter direktører og kasserer i de udfordringer, der skal løses.  
 
Det lyder jo meget nemt. Nu er det bare sådan, at sekretær Peder Stig Andersen har 
meddelt, at han gerne vil udgå af bestyrelsesarbejdet. Hertil har Pia Bagger meddelt, at 
hendes indsats i klubben skal være mindre. Heldigvis har Peder Stig Andersen sagt, at han 
gerne vil bidrage i løsningen af forskellige opgaver. Pia Bagger vil også fortsat bidrage 
som kasserer. For ikke at glemme Morten Esmann som har givet tilsagn om at være 
webmaster, hvilket vi ikke har fået udnyttet i 2011. 
 
Så langt så godt – men vi skal have mere hjælp. 
 
Bestyrelsen arbejder derfor nu på en kortlægning af de opgaver, der i det hele taget er i 
klubben. Det arbejde vil blive efterfulgt af den anderledes struktur, hvor nogle opgaver vil 
blive løst uden for bestyrelsen. Det betyder, at man ikke nødvendigvis skal sidde i 
bestyrelsen, men godt kan lave et stykke arbejde for klubben alligevel.  
Derfor vil vi også beskrive opgaverne, så I kan se, at det er overkommelige ting både 
praktisk set men også tidsmæssigt. 
 
Vi beder derfor om, at du positivt overvejer hvilket bidrag, du kan skyde ind i Boldklubben 
Søborg, så alle opgaver bliver løst bedst muligt. Vi vender tilbage på en eller anden måde i 
løbet af 2012. 
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Bestyrelsens beretning 
Årets tilbageblik giver både bestyrelsen og medlemmerne lejlighed til at stoppe op og gøre 
status over de ting, der er sket i 2011. Det giver også bestyrelsen en lejlighed til at 
formidle de tanker om klubbens ve og vel, som bestyrelsen gør sig.  
 
Beretningen danner derfor udgangspunkt for den debat, der skal være på 
generalforsamlingen. Her har klubbens medlemmer mulighed for at "blande" sig i alle 
spørgsmål, der har med klubbens drift at gøre. Komme med forslag til forandringer, 
forbedringer, indvendinger mod bestyrelsens beslutninger - den debat er måske det 
vigtigste element i hele klubbens liv.  
 
Bestyrelsen, som har styret klubben gennem 2011 er: 
 

 Formand Guy Rubaudo 
 Næstformand Peder Stig Andersen 
 Fodbolddirektør Dennis Hansen 
 Håndbolddirektør Irene Lindegaard 
 Kasserer Pia Bagger 

 
 
Medlemstal 
Vi får til stadighed får nye medlemmer. Vi oplever også, at medlemmer melder sig ud. 
Stort set er vi i øjeblikket i forhold til antal hold lidt i ’underskud’ i seniorrækken i fodbold 
og hos både herre- og damesenior i håndbold. Samlet set er vi stort set lige så mange i 
antal, som sidste år ved samme tid. Det må siges at være ganske godt i en tid, hvor 
mange andre foreningers medlemstal falder. 
 
Medlemstal  

2005-2012 

Kvinder 
 under 
 25 år 

Mænd 
 under 
 25 år 

Kvinder 
 over  
25 år 

Mænd 
 over  
25 år 

  Aktive 
i alt 

Passive 
 i alt 

Medlemmer 
 alt i alt 

1.1.2005 1 5 23 69  98 23 121 

1.1.2006 0 3 23 78  104 21 125 

1.1.2007 2 2 17 71  92 23 115 

1.1.2008 2 2 17 71  92 20 112 

1.1.2009 4 4 11 74  94 20 114 

1.1.2010 7 7 13 72  99 16 115 

1.1.2011 7 6 14 66  93 18 111 

1.1.2012 4 4 15 69  92 20 112 

 
 
Økonomien kort 
I 2011 har vi igen haft styr på økonomien. Vi har dog investeret i nyt kamptøj til 3 hold, så 
den opsparede beholdning er brugt. Vi havde ved regnskabet afslutning den mindste 
beholdning i mands minde. Beholdningen var på knap 7.000 kr. Inden vi får kontingent ind 
i det nye år, når beholdningen ned på omkring 2.000 kr. Det er i underkanten, fordi den 
første store regning er til betaling, før hele kontingentsummen er kommet ind.  
 
Det skal vi have ændret i 2012, så vi er likvide hele året rundt og også får sparet op til 
fremtidige indkøb. Bestyrelsen vil derfor foreslå, at kontingent for aktive medlemmer øges 
fra 2x600 kr. om året til 2x700 kr. om året. Det vil kun få halv virkning i 2012, da 
kontingent for første halvår er opkrævet pr. 1. februar. 
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Faciliteter 
Efter et meget turbulent år 2010 på facilitetssiden, må vi sige, at 2011 har været 
anderledes roligt. Det nye sportsgulv i boldhallen er rigtig godt, og fodboldbanen har i 
2011 været i god stand.  
 
Brug af boldhallen og boldbanen på skolens ferie- og fridage har vi haft stor glæde af. Der 
har været mange til træning i de ferieperioder, hvor der normalt har været lukket. Det er 
en meget positiv ting, at vi kan fortsætte træningen, selvom skolen holder fri i 
dagtimerne. 
 
 
 

Fælles aktiviteter ud over fodbold og håndbold 
 
Bowlingmesterskabet 
Traditionen tro spiller vi om at blive bowlingmester efter generalforsamlingen. Det er en 
god lille tradition, som ud over at vi spiller bowling på absolut forskellige niveauer, så er 
der god lejlighed til at få en snak med hinanden og også et godt grin. Morten Esmann blev 
bowlingmester med 177 kegler, og dermed også indehaver af ny klubrekord. 
 
Klubtur til Berlin 
I Kr. Himmelfartsferien var det igen tid til Boldklubben Søborg’s traditionsrige klubtur til 
Berlin. Vi boede igen på Hotel Berolina i Charlottenburg og det er ganske bynært og 
alligevel lidt væk fra de helt store strøg. Hotellet er et rigtigt backpacker-hotel, så der er 
toilet og bad på gangen, men atmosfæren og prisen er særdeles attraktiv.  
I år tog vi med bus derned og hjem, og da vi ikke var så mange med på turen, kunne vi 
med lethed invitere en kultur-gruppe fra Værebro med, så vi på den vis havde fælles 
transport.  

 
I år vendte vi tilbage til den fodboldklub, der oprindeligt blev klubbens internationale 
forbindelse tilbage i slutningen af 80’erne. Så nu er 1. FC Wilmersdorf vores nye/gamle 
venskabsklub. 

          
Det blev til et nederlag trods ihærdig fight fra Søborg-drengenes side. Flere dages 
vandring rundt i Berlins gader kombineret med en ualmindelig skøn men varm dag gav 
udslag i et af de nederlag, som må og skal revancheres i 2012.  
 
Sommerfesten 
Idéen med sommerfesten er at bruge lidt tid sammen i en lidt anden ramme end 
sportsbanerne. En kanotur på Bagsværd Sø kombineret med spisning om aftenen, blev 
ikke til noget i 2011 på grund af for få tilmeldte. 
 
Juleafslutningen  
Den sidste træningsaften før juleferien var igen i år aflyst til fordel for den fælles 
juleafslutning. Igen et tilløbsstykke med mere end 30 medlemmer, så der var stor 
tilslutning til volleyball, og ved den fælles pizzaspisning i klubrummet var stort set alle 
pladser optaget. Det er beviset på, at det ikke altid er de helt store bevægelser, vi skal 
sætte i gang for at få en virkning. Det var nok igen i år den største oplevelse på tværs af 
klubben.  
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I år havde vi også ’sponsorarrangement’ i forbindelse med juleafslutningen. Al-Bank kom 
forbi og satte biografbilletter på højkant i en gættekonkurrence. Fint indslag som måske 
giver nogle medlemmer en helt ny bankforbindelse. 
 
Gladsaxedagen 
Så deltog vi også i Gladsaxedagens kulturfest i august. Det er Gladsaxe Kommune, der 
inviterer alle foreninger til at komme med udstillinger og aktiviteter på områderne omkring 
Gladsaxe Rådhus, hvor så alle borgerne kan komme forbi. Vi deltog i år med en helt ny 
aktivitet – skud på mål med måling af fart. Der var både en håndbold og en fodbold, som 
man kunne prøve kræfter med – og så foregik det hele midt på den lukkede Søborg 
Hovedgade ved Rådhuset. Det gik fantastisk med rigtig mange, der forsøgte at lave 
dagens skud med hånd eller fod. Vi fik dermed tilnærmet vores indslag på Gladsaxedagen 
med vores daglige idrætsgrene. Vi har jo ikke ungdomsbold, selvom der er flest børn, der 
forsøger sig med et skud. Men børn har forældre. Nogle af dem har tidligere spillet 
håndbold og fodbold, så dem vil vi gerne have fat i. At deltage på denne dag giver også 
lidt gratis reklame for klubben. Vi vil forsøge i 2012 at få skabt mere opmærksomhed 
omkring klubben ved fx at sætte nogle sejl sat op ved vores stand, så vi får endnu flere til 
vores aktivitet. 
 
 

Håndbold  
v/ Håndbolddirektør Irene Lindegaard  
 
Der har igen i år været udfordringer i håndboldafdelingen og det er igen vores herrehold, 
der lider mest under disse udfordringer.  
2011 startede ellers godt med nyt flot gulv i hallen, et nyt og kompetent trænerpar til 
herrerne og et damehold, der lå nr. 1 i rækken. 
Mik og Lisbeths entusiasme og seriøsitet smittede af på spillerne, og der sporedes nu 
spilleglæde og optimisme hos de spillere, der mødte op til træning og kamp. Desværre må 
vi nok også erkende, at den nye stil og kultur, som de to trænere bragte med sig har 
kostet os nogle af de ”gamle søborggensere”. Så holdet endte med at bestå af en kerne af 
unge spillere – og håndboldafdelingens alderspræsident.  
Det sportslige resultat blev en placering i den nederste del af rækken i vinterturneringen, 
men en flot 1. plads i sommerturneringen. 
 
I sommerferien fik vi desværre den kedelige meddelelse, at Mik ikke havde tid til fortsætte 
som træner for herrerne, og så måtte vi med kort varsel ud at finde en ny herretræner. 
Det lykkedes ikke at finde en ny træner til sæsonstart, og den første måned måtte vi ty til 
en nødløsning, hvor jeg i samarbejde med spillerne, sørgede for træningen.  
Heldigvis blev det en kortvarig løsning, da vi allerede 1. september kunne præsentere 
vores nuværende herretræner Kurt Kloborg. Til trods for den kedelige start har vi nu et 
stabilt herrehold, og det er dejligt, at spillerne har bevaret optimismen og har holdt ved. 
Holdet kunne dog godt bruge et par ekstra mand, så holdet ikke er så sårbart, og 
træningen kunne blive lidt sjovere. 
 
På damesiden har det gennem de sidste par år været meget stabilt. Vi har haft Jan ”Tage” 
Hansen til at tage sig af damerne, og han er nu i gang med sin 3. og sidste sæson. Tage 
har nemlig meddelt, at han stopper til sommer. Det betyder jo, at vi igen skal på 
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trænerjagt, men vi har allerede nu et par kort på hånden, så lad os håbe, at vi kan få 
noget ud af dem. 
 
I indeværende sæson og sidste sæson har vi på damesiden haft det problem, at vi har 
været for mange til 1 hold og for få til 2 hold. Selvom man gerne må spille damesenior og 
old girls kamp på samme dag, har der ikke været overskud til dette, da den 
medlemstilgang vi har haft, primært har bestået af yngre spillere, og afgang af ældre 
spillere. Derfor ville det have været relativt få folk, der skulle trække læsset med de ekstra 
kampe.  
Det giver selvfølgelig nogle udfordringer, for vi skal sørge for, at arrangere træningskampe 
for de medlemmer, der ikke så tit bliver udtaget til at spille kamp om søndagen.  
Til næste sæson håber vi på at få resten af vores gravide og skadede spillere tilbage på 
banen, og så kan der forhåbentlig blive 2 hold. 
 
I vinterturneringen 2010/2011 gik det rigtig godt for damerne, idet de igen endte øverst i 
rækken og skulle ud at spille om oprykning. Det bestod af en enkelt knald eller fald kamp, 
som vi desværre tabte. Derfor er vi igen i år placeret i serie 2, men det skulle vise sig at 
være ganske udmærket. Mere om det senere. 
 
Placeringen som nr. 1 i rækken ved juletid udløste en billet til uofficielt DM i Svendborg i 
maj måned. Vi tog 12 mand og to trænere afsted og socialt var det en rigtig god tur. Det 
sportslige kan diskuteres. Vi tabte alle kampene, og eftersom vi på nuværende tidspunkt 
ligger placeret midt i rækken, ser det ikke ud til at vi får muligheden for at revanchere os. 
 
Både Mik og Tage havde et ønske om en træningsweekend i opstarten, og den blev 
fastlagt til d. 10. -11. september. Selvom Kurt havde gjort en stor indsats for at få 
arrangeret en træningskamp til herrerne, var tiden simpelthen for kort, og det lykkedes 
ikke at finde folk nok til stille hold.  
 
Damerne havde en god weekend med let træning lørdag morgen efterfulgt af brunch for 
både aktive og passive medlemmer. Det var en god anledning til at dyrke det sociale, og 
der var flere af vores gravide og skadede spillere, der dukkede op. Det er et tegn på det 
gode sammenhold, der er på damesiden. Om eftermiddagen var der træningskamp mod 
AB, og dagen sluttede af med fællesspisning. Dagen efter havde vi planlagt endnu en 
træningskamp, men den blev desværre aflyst, da modstanderne ikke kunne stille hold.  
På trods af de få kampe var weekenden en stor succes, og hvorvidt den skal gentages 
næste år er ikke besluttet.  
 
Sædvanligvis deltager både damer og herrer med et hold til Roskildestævne i starten af 
sæsonen. Det var ikke muligt i år, da stævnet var aflyst pga. VM i paracykling. 
 
Vi plejer også at deltage i pokalturneringen, men har af forskellige årsager fravalgt det i 
år. 
 
Mht. træning i ferierne har vi igen i år været meget glade for at kunne benytte hallen 
specielt i efterårs- og vinterferien. Vi har de sidste par år startet træningen første tirsdag i 
august, inden skolen er startet, men erfaringen viser, at der er meget få til træning i al 
fald i første halvdel af august. Vi må overveje, om det er relevant at bede om at få lov at 
benytte hallen på det tidspunkt. 
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Sidst men ikke mindst er der i år sket det organisatoriske skift, at alle forbund øst for 
Storebælt er blevet slået sammen i ét forbund: Håndbold Region Øst. Rækkerne er i den 
forbindelse blevet noget stærkere, så det har vist sig at være meget godt, at dameholdet 
blev i serie 2. Mht. herrerne ligger de p.t. nederst i tabellen, og det skulle meget gerne 
ændres, så de bliver i serie 2. Jeg mener klart, at vi har spillermaterialet til at spille serie 
2. 
Ellers synes jeg ikke, at vi har bemærket, at forbundene er blevet lagt sammen, og det må 
være HRØs fortjeneste, da en sådan sammenlægning naturligt må give visse udfordringer. 
 
 

Fodbold  

v/ fodbolddirektør Dennis Hansen 
 
Året startede mindre godt da vi allerede før første kamp måtte trække vores senior hold 
fra turneringen. Henover vinteren var der ellers spillere nok, men desværre valgte en del 
at melde sig ud om foråret. Vi havde kun 5spillere til første kamp, så der var desværre 
ingen anden udvej end at trække holdet. Utroligt ærgerligt da vi i al min tid i boldklubben 
altid har haft et senior 11-hold. Til alt held har vi fået en del medlemmer for nylig, så vi 
har valgt at starte lidt småt op med et 7-mands seniorhold. Jeg vil gerne takke de 4 senior 
spillere, som alligevel blev i klubben, selv om I ikke kunne spille kampe. Nu kommer I 
snart i kamp igen, og det bliver i fint nyt spilletøj!!  
 
De 4 andre hold vi har i Søborg havde næsten alle en god sæson. Holdet i senior  
mesterrækken blev i deres række, flot flot når man tænker på at de fleste af dem er ved 
at være oppe i årene og “burde” spille oldboys!  
 
Oldboys holdet var 1 point fra at rykke op i mesterrækken, men på grund af nogle dumme 
pointtab i starten af sæsonen, må det blive næste år vi lader champagnepropperne 
springe. I øvrigt er det rigtig lækkert, at mange af kampene efterhånden spilles på 
kunstgræs, så vores flotte polerede tekniske spil rigtigt kommer til sin ret!  
 
Vores eneste nedrykning stod vores superveteranhold for. De skulle vinde èn af deres tre 
sidste kampe for at blive i mesterrækken men da det ikke lykkedes var nedrykning til A 
rækken en realitet. Håber og tror selvfølgelig på at de er tilbage igen i 2013! Som iøvrigt 
også får nye trøjer at spille i!  
 
Tillykke til vores gamle drenge på veteranholdet, som stod for den eneste oprykning i 
Søborgs sæson og som derfor, næste år skal spille i mesterrækken efter en flot sæson. 
Buster stod for holdet og med sine taktiske evner og ikke mindst sin medlevende indsats 
på sidelinien kunne han skrive oprykning på sit træner cv! Godt gået..  
 
Futsal turneringen er næsten halvvejs og begge vores hold ligger ca. i midten af tabellen.  
 
Næste vinter bytter vi træningstider rundt igen, så veteraner træner tidligt og 
oldboys/senior får den sene tid.  
 
Til sidst har jeg lige et par opfordringer til alle fodboldspillere til den kommende udendørs 
sæson. Træning om tirsdagen!! Det er trods alt sjovere at træne når vi er over 20 mand 
på Buddinge Lane. Tag og duk op og få en hyggelig træning! 
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Formanden fortsætter 
v/ Guy Rubaudo 
 
Med årets beretning giver vi alle medlemmer i Boldklubben Søborg et udgangspunkt for at 
”blande” sig i klubbens liv. Vi vil med beretningen også sikre os, at det er de rigtige 
målsætninger, værdier og fokuspunkter vi arbejder med i klubben. 
 

Fokuspunkter 2011 
Samlet set har bestyrelsens fokus i 2011 været rettet mod: 
 

 Klubbens værdier 
 Stabilisering organisatorisk  
 Faciliteternes standard og funktion 

 Dagligdagen  
 

Fokuspunkter 2012 
Bestyrelsen vil i 2012 specielt rette fokus mod: 
 

 Engagement fra medlemmerne skal omsættes til løsning af opgaver 
 Vi skal udnytte de kompetencer, som medlemmerne har 
 Klubbens værdier skal fortsat være i centrum 
 Stabilisering organisatorisk skal sikres 

 Faciliteternes standard og funktion skal være i orden 
 Dagligdagen skal fungere og direktørerne skal have opbakning til arbejdet 
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Hvert år på generalforsamlingen skal vi også drøfte klubbens målsætning og værdier. Det 
er ikke blot nogle ord på et stykke papir, men de grundlæggende forudsætninger i 
klubben. Derfor er det vigtigt at se på dem og ajourføre dem i den retning, som 
generalforsamlingen peger på. 
 
 

Boldklubben Søborgs målsætning 
 
 At klubben er en idrætsforening og det er idrætten, der er udgangspunktet for 

klubbens aktiviteter.  

 Klubben skal være et rart sted at være og de sociale relationer skal prioriteres højt. 
Der skal være plads til alle, både de ambitiøse medlemmer, dem der vil noget med 
deres idræt og dem, der kun kommer for motionens og hyggens skyld.  

 At klubben er en idrætsforening, og bestyrelsen tager i sit arbejde udgangspunkt i de 
medlemmer, der ønsker at klubben skal have et rigt foreningsliv.  

 At klubben skal være velorganiseret på alle planer, have en god økonomi (uden 
restancer) og aktiviteter, der tiltaler medlemmerne og styrker kammeratskabet.  

 At klubben skal have mange aktive medlemmer, og at alle medlemmer er forpligtet til 
at hjælpe til med de praktiske opgaver i klubben. Det skal være attraktivt at tage del i 
klubbens arbejde også efter den aktive karriere er slut.  

 At klubben skal markere sig i idrætslivet og skal markedsføres gennem aktiv 
deltagelse i fælles aktiviteter og initiativer på tværs af idrætsforeningerne i 
kommunen.  

 At der skal være træning med trænere i begge afdelinger.  

 At der skal stilles med stærkeste hold under hensyntagen til at øvrige hold også skal 
kunne fungere.  

 At klubben appellerer til unge medlemmer, så klubben også har en fremtid uden at det 
på nogen måde, må være på bekostning af de "gamle" medlemmer. Det er jo dem, 
der har skabt kulturen og det værdigrundlag, som klubben bygger på i dag.  

 At skabe de bedste betingelser så de "gamle" medlemmer fastholdes i klubben efter at 
den aktive karriere er slut, så kontakten med klubben bevares.  

 
 
 
 

Boldklubben Søborgs værdier 
 
Boldklubben Søborg er en idrætsforening med faste værdier. Vi tror på, at der skal være 
plads til alle – vel at mærke alle, som lever efter klubbens værdier. Vi mener, at vi skal 
respektere og være tolerante over for alle, som kan leve efter klubbens værdier. I 
længden er menneskelige egenskaber vigtigere end sportslige talenter. Vi tror så meget 
på det, at værdierne er skrevet ind i klubbens vedtægter. 
 
Der skal være plads til alle i Boldklubben Søborg. Det kræver, at det enkelte medlem 
respekterer klubbens værdier. I Boldklubben Søborg er menneskesynet vigtigt. Man kan 
sagtens være seriøs med sin sport og have ambitioner med sin idræt, men har man ikke 
et menneskesyn, der matcher vores værdier, må man vælge en anden klub.  
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Klubbens værdier er: 
 Ansvar 
 Respekt 
 Engageret fællesskab 
 Fair play 

 
Ansvar: Vi tager ansvar for vores klub og hinanden. Det betyder, at vi hjælper, støtter og 
opmuntrer hinanden, så godt vi kan. Det betyder også, at vi hjælper hinanden og tilbyder 
vores støtte, hvor den gør gavn. Vi er bevidste om, at vi som medlemmer af klubben hver 
især har et ansvar for at leve op til værdierne og vise dem i handling over for andre 
klubmedlemmer og modstandere. 
 
Respekt: Vi respekterer og er tolerante over for andre mennesker.  Det er fuldstændig 
ligegyldigt, hvilken religion vores medlemmer har og om de kommer fra Pakistan, Tyrkiet 
eller sågar Jylland. Det er ligegyldigt, hvor det enkelte medlem står politisk. Om et 
medlem er et kæmpe talent til håndbold eller fodbold eller kommer i klubben for at få 
noget motion og møde andre mennesker, har ikke betydning. Der er plads til alle. Respekt 
betyder også, at man respekterer klubbens værdier. Og at man respekterer modstandere 
og dommere – og dommernes vurderinger – også når man er helt uenig. 
 
Engageret fællesskab: Selve klubben er vores fællesskab. Engageret fællesskab 
betyder, at vi engagerer os i klubben, klubbens aktiviteter og de andre medlemmer. Man 
er ikke bare en, der nyder godt af andres indsats. Alle yder selv en aktiv indsats for at 
styrke klubben og fællesskabet og engagerer sig i at få fællesskabet til at vokse. 
 
Fair Play: Vi opfører os ordentligt i alle henseender. Vi er en klub, hvor det sociale aspekt 
er en af støttepillerne og et af klubbens markante kendetegn, men i idræt gælder også om 
at vinde. Derfor går vi selvfølgelig efter at vinde, når vi spiller kamp. Vi skal kæmpe alt, 
hvad vi kan for at vinde. Vi vil også gerne vinde så mange kampe, så vi rykker op. Men vi 
vil ikke vinde for enhver pris. For Fair Play er også en af vores værdier. Vi vil ikke snyde os 
til et godt resultat. Modspillere, dommere og medspillere skal behandles ordentligt og med 
respekt. 
 
Man skal simpelthen opføre sig ordentligt, hvis man skal være medlem af vores klub. 

 
Det er så de sidste ord i bestyrelsens beretning for arbejdet i 2011.  
 
Tak til klubbens medlemmer, Gladsaxe Kommune, Buddinge Skole, Foreningernes 
Idrætsråd Gladsaxe, Dansk Arbejder Idrætsforbund Københavnskredsen og Dansk 
Håndbold Forbund Region Øst for godt samarbejde i 2011. En speciel tak vil vi rette til 
klubbens sponsorer: Arbejdernes Landsbank, Solai Gulvservice og Lyngby Turistfart, som 
vi også har haft et godt samarbejde med.  
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Regnskab 2011 
v/ kasserer Pia Bagger 

 
Det reviderede og underskrevne regnskab kan ses på generalforsamlingen. 
 
 

Drift 
 

Indtægter   136.554,76 

Kontingent 107.950,00  

Tilskud 9.781,50  

Salg 2.377,70  

Sponsorer 16.317,40  

Renter 128,16  

    

Udgifter  -149.579,80 

Godtgørelser -50.183,00  

Materialer -27.111,00  

Repræsentation -949,90  

Administration -13.776,46  

Berlin-tur 1.476,81  

Afslutninger -1.869,50  

Turneringer, stævner mm -52.791,50  

Gebyrer og renter -369,00  

Øvrige udgifter -4.006,25  

   

Drift i året  -13.025,04 

   

 
 
 

Beholdning 
 

 1. januar 2011 31. december 2011 

Bank 18.951,95  6.039,71 

Kasse 969,90 857,10 

Beholdning 19.921,85 6.896,81 
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Budget 2012 
v/ kasserer Pia Bagger 

 
 

  
Budget 
2012 

 Forslag + 200 
kr. pr. år 

Budget 
2012 

Indtægter   130.100,00    139.100,00 

Kontingent 111.000,00    120.000,00   

Tilskud 6.000,00    6.000,00   

Salg 3.000,00    3.000,00   

Sponsorer 10.000,00    10.000,00   

Renter 100,00    100,00   

     0,00   

Udgifter   -139.100,00    -139.100,00 

Godtgørelser -52.000,00    -52.000,00   

Materialer -8.500,00    -8.500,00   

Repræsentation -1.000,00    -1.000,00   

Administration -15.000,00    -15.000,00   

Berlin-tur 0,00    0,00   

Afslutninger -3.000,00    -3.000,00   

Turneringer, stævner mm -60.000,00    -60.000,00   

Gebyrer og renter 400,00    400,00   

Øvrige udgifter 0,00    0,00  

        

Drift i året   -9.000,00   0,00  

        

 
Før behandling af punkt om kontingent. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


