
  

Referat fra generalforsamlingen fredag den 4. marts 2016.   

Formanden, Guy Rubaudo bød velkommen til de 10 fremmødte, og præsenterede bestyrelsen og resten 

af de fremmødte.  

1. Valg af dirigent  

Morten Esmann blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.  

 

2. Bestyrelsens beretning samt drøftelse af fremtidigt virke til godkendelse  

Formanden henviste til den udsendte beretning, og gennemgik ud fra denne udvalgte emner fra sidste 

år.   

 

Generalforsamlingen er der, hvor medlemmerne har mulighed for at komme med forslag og 

kommentarer. Generalforsamlingen holdes derfor uanset antallet af fremmødte. 

 

Vi har Danmarks mindste bestyrelse, hvilket kun kan lade sig gøre forbi beslutninger er lagt ud til 

holdlederne. Sidste år havde bestyrelsen to møder med holdlederne. 

 

Bestyrelsen sørger for at økonomien og rammerne er i orden. Holdlederne klarer resten. 

 

I 2015 var valgt til bestyrelsen: 

 Formand Guy Rubaudo 

 Kasserer Pia Bagger 

 Bestyrelsesmedlem og næstformand Mia Trustrup Larsen 

 

25 % af de aktive medlemmer har opgaver i klubben. Blandt disse er holdlederne Henrik Hinsch, Izzet 

Camur, Peder Stig Andersen. Erik Anker Jensen har ansvaret for klubbens øl/vand og Peder Stig 

Andersen hjælper med administrative opgaver. 

 

På sidste års generalforsamling fremlagde bestyrelsen følgende fokuspunktet som man ville arbejde med 

i 2015: 

 Skaffe flere medlemmer og fastholde de medlemmer vi har 

 Fastholde målsætninger ud fra, at det er sammenholdet på de enkelte hold, der driver værket 

 Bakke op om initiativer, der kan styrke sammenholdet og fællesskabet i klubben.  

 

Til det sidste punkt kan nævnes, at på holdledermøde blev foreslået afholdelse af udendørs 

fodboldstævne for veteran / superveteraner på Buddinge. Der blev indbudt mange klubber, og vi fik 

også positive tilbagemeldinger. Men tilmeldinger fik vi desværre ikke.  

 

 



Medlemstal 

Pr. 1.1.2016 var vi 60 aktive og 14 passive medlemmer i klubben. Antallet er stabilt, men der er en 

løbende udskiftning af spillere, både i håndbold og fodbold. 

 

Økonomi 

Regnskabet for 2015 endte med et underskud på 5.000 kr.  

 

Hjemmeside, Facebook og Mobile Pay 

I 2015 fik vi udover hjemmesiden også Facebook. Begge er både til information for nuværende 

medlemmer, men også i forhold til nye.  

 

Vi fik i året også Mobile Pay som - i hvert fald lige nu – kun skal bruges til køb af drikkevarer fra 

klublokalet.  

 

Håndbold 

Mia Trustrup Larsen gennemgik det sportslige på håndboldsiden. Dameholdet rykkede op i serie 1 efter 

et spændende oprykningsspil, hvor det endte med oprykning trods nederlag i sidste kamp.  

 

Aldersgennemsnittet er faldet meget, hvilket giver nogle andre udfordringer. 

 

Fodbold 

Guy Rubaudo gennemgik det sportslige fra fodboldsiden.  

 

Året var overordnet set et godt år. Banen på Buddinge var været god, og vi har gode træningstider både 

på Buddinge og på kunstgræsbanerne på Gladsaxe Stadion. 

 

Vores deltagelse i DAI passer os godt. Både det sportslige niveau, men også at vi har dommerne til alle 

vores kampe. Det er vi meget glade for, og vi skal fortsat opføre os ordenligt og passe på de dommere 

vi har. Udover det rent sportslige, så har DAI også en meget tjekket administration. 

 

Fælles aktiviteter 

Ved generalforsamlingen i 2015 blev Morten Esmann klubmester i bowling (det gentog han et par timer 

senere i 2016). 

 

Ved Gladsaxedagen i august deltager vi også, primært for at ”vise flaget”. 

 

I december mødes klubbens medlemmer på tværs af klubbens hold til juleafslutning med volleyball og 

spisning.  

 

I 2016 vil vi fortsætte arbejde videre i det spor, hvor det er sporten, der trækker. Dernæst det sociale 

på holdene og til sidst det store fællesskab på tværs af klubben.  

 

Fokuspunkter i 2016 

I 2016 vil bestyrelsen, sammen med holdledere og de enkelte medlemmer, fortsat arbejde på: 

 

 At der kommer flere medlemmer og fastholde de medlemmer vi har 

 At styrke sammenholdet på de enkelte hold 

 At bakke op om initiativer, der kan styrke sammenholdet og fællesskabet i klubben. 

 

Det stiller krav til bestyrelsen, holdlederne og de enkelte medlemmer. Alle skal hjælpe til. 

 

I forbindelse med fokuspunkterne orienterede Guy Rubaudo om, at man for nylig har fået en 

henvendelse fra en række herrehåndboldspillere, der måske gerne vil starte et hold op i klubben. 

Bestyrelsen arbejder videre med henvendelsen. 

 



Målsætninger og værdier 

Guy Rubaudo gennemgik her de målsætninger og værdier, som driver klubben.  

 

Værdierne er:  

• Ansvar  

• Respekt  

• Engageret fællesskab  

• Fair Play  

 

Til sidst takkede formanden klubbens medlemmer, Gladsaxe Kommune, Buddinge Skole, Gladsaxe 

Stadion, Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe, DAI og Dansk Håndbold Forbund Region Øst (HRØ) 

 

Afstemning: Enstemmigt vedtaget. 

 

 

3. Regnskab  

Kasserer gennemgik herefter regnskabet, som endte med et underskud på 5.000 kr.  

 

Vi har haft ubudne gæster i køleskabet, hvilket har givet et svind. Det skal siges, at der ikke er tale om 

medlemmer.  

 

Afstemning: Enstemmigt vedtaget. 

 

 

4. Fastsættelse af kontingent.  

Bestyrelsen foreslår uændrede kontingentsatser, dvs. 2 x 700 kr. for aktive medlemmer og helårligt 

kontingent for passive på 200 kr.   

  

Afstemning om uændrede kontingentsatser: Enstemmigt vedtaget.  

 

 

5. Indkomne forslag.  

Der er ikke indkommet forslag til behandling. 

 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.  

Bestyrelsen foreslår genvalg til formand Guy Rubaudo, suppleant Bo Carlsson, samt revisorerne Majken 

Jensen og Morten Esmann.  

 

Generalforsamlingen tilsluttede sig enstemmigt. 

 

7.  Eventuelt 

Fra både bestyrelse og medlemmer var enighed at mere brug af Facebook. Der kræver, at der kommer 

indlæg fra alle. Det kan f.eks. også være billeder fra træning og kampe med en kort tekst. Meget 

konkret kom forslag om at lave en efterlysning på målmand til seniorholdet i fodbold. 

 

Seniorholdet i fodbold mangler en målmand. Må en 15-årig spille? – bestyrelsen undersøger de præcise 

regler. 

 

Hvordan bliver tiderne for udendørs træning i 2016? – specielt for seniorerne har søndag formiddag 

været en udfordring. Det er holdlederne, der afgør dette.  

 

Er der mulighed for at købe træningsredskaber til fodbold? – Camur giver besked til Pia om ønske, 

herunder pris. 

 

Opfordring til at vi atter har nogle hvide ”værdi-trøjer” til salg. 



 

Opfordring til at købe små fodboldmål til udendørs fodbold til brug for de dage, hvor der er få til 

træning.  

 

Spørgsmål om generalforsamlingen skal være en fredag. Overvejelse om det kan være en anden 

ugedag. 

 

Formanden takkede forsamlingen for fremmødet og Morten Esmann for udførelse af dirigentopgaven.   

  

Inden de fremmødte gik i bowlinghallen, blev der foretaget udtrækning af ”Mød-op-præmier”, hvor 

Camur blev den heldige vinder af ½ års kontingent.   

 

 

Referent: Peder Stig Andersen  

 

 

 


