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fredag 10. februar 2012 

 
 

 

Formanden, Guy Rubaudo, bød velkommen til de 27 fremmødte og præsenterede bestyrelsen.  

1. Valg af dirigent 
Morten Esmann blev foreslået og valgt som dirigent. Morten konstaterede, at generalforsamlingen var 
indkaldt som beskrevet i vedtægterne. 
  
 

2. Bestyrelsens beretning samt drøftelse af fremtidigt virke til godkendelse 
Formanden henviste til den udsendte beretning, som beskriver det vigtigste fra 2011, og også de 
områder som bestyrelsen har valgt som fokuspunkter for 2012. 
 
Engageret medlemskab bliver mere og mere aktuelt, og skal fremover ikke kun være et værdiudsagn. Vi 
skal finde de menneskelige ressourcer og kompetencer, vi har blandt klubbens medlemmer. 
Medlemmerne skal i højere grad medvirke til at løse de opgaver, der er i klubben, så bestyrelsen kan 
koncentrere sig om at udvikle og lede klubben.  
 
Bestyrelsens havde planlagt en visionsdag måtte udskydes, men kommer senere. Visionsdagen blev 
udskudt, da Peder Stig Andersen har valgt at udtræde af bestyrelsen og Pia Bagger har ønsket at 
hendes arbejdsindsats i klubben bliver mindre. Derfor er bestyrelsen nu i gang med at kortlægge de 
forskellige opgaver i klubben.  
 
Medlemstallet er stabilt og ligger på 112 medlemmer i pr. 1.1.2012. 
 
Økonomien er ikke god, da beholdningen er den mindste i mange år. Mere om dette emne under punkt 
3 og 4.  
 
På facilitetssiden føler vi os godt dækket ind. Vi har fået nyt gulv i boldhallen og fodboldbanen er i rigtig 
god stand. Dertil kommer kunstgræsbanen ved Gladsaxe Stadion.  Gladsaxe Kommune har nu åbnet for, 
at vi kan benytte skolen i skoleferier og på skolefridage. Dette har vi stor glæde af. Vi søger hvert år om 
mere tid i boldhallen til ekstra træningstider både til håndbold og futsal. 
 
Bowlingmesterskabet blev i 2011 vundet af Morten Esmann med ny klubrekord på 177 kegler. 
 
Turen til Berlin blev også en god tur, hvor vi vendte vi tilbage til 1. FC Wilmersdorf som var klubbens 
oprindelige venskabsklub i 80’erne. I 2012 håber vi, at der også bliver mulighed for at kunne spille 
håndbold på turen. Det kræver selvfølgelig, at der er håndboldspillere, der deltager. 
 
Sommerfesten blev ikke til noget pga for få tilmeldte. Ideen med arrangementet er, at medlemmerne 
kan mødes i andre rammer end på boldbanen. 
 
Juleafslutningen har udviklet sig til en god tradition. Blev også i 2011 et tilløbsstykke med over 30 til 
volleyball. Arrangementet går på tværs af hele klubben og alle kan være med. I år havde vi et 
sponsorindslag fra Arbejdernes Landsbank, som endte med at 3 medlemmer vandt biografbilletter. 

 



 
Gladsaxedagen deltog vi også i, men i år med en ny aktivitet; måling af fart af skud på mål. Mange der 
skyder er børn, så det er forældrene, vi håber at kunne få fat i. Vi deltager dog for at skabe 
opmærksomhed om klubben og fordi vi gerne vil bakke op om et kommunalt arrangement.  
 
Håndbolddirektør Irene Lindegaard gennemgik herefter årets gang i håndboldafdelingen. Året 
startede fint med nyt gulv i hallen, et damehold der under ledelse af Jan ’Tage’ Hansen lå nr. 1 i 
rækken, og et nyt trænerpar for herrerne. I sommerferien stoppede herretræneren dog pga manglende 
tid. I stedet kom Kurt Kloborg til og han nu opbygget et stabilt herrehold. Damernes placering ved 
juletid udløste deltagelse i uofficielt DM. Alle forbund øst for Storebælt er blevet slået sammen, og 
rækkerne er nu blevet noget stærkere. I 2012 skal vi have fundet ny dametræner, da Jan Hansen efter 
3 år på posten, ønsker at stoppe. 
 
Fodbolddirektør Dennis Bruun Hansen omtalte herefter året i fodboldafdelingen. Vi måtte hurtigt 
trække 11-mandsseniorhold, da en del af de yngre spillere valgte at melde sig ud. Til gengæld har vi 
fået nye medlemmer, så i 2012 har vi tilmeldt et ekstra 7-mandsseniorhold. Holdet i seniormesterrækken 
bliver endnu et år i rækken, oldboys var meget tæt på oprykning, veteranerne rykker op, men 
superveteran måtte rykke ud.  Det har dog senere vist sig, at superveteranerne forbliver i rækken. Til 
slut en opfordring til fodboldspillerne om at komme til træning. Også en opfordring til at opføre sig 
ordentligt når man trækker en Søborg-trøje over hovedet. Der var været et par dårlige episoder, der 
gør, at vi er ved at sætte et godt ry hos dommerne over styr. 
 
Formand Guy Rubaudo gennemgik de fokuspunkter, som bestyrelsen har arbejdet med i 2011, og hvilke 
der skal arbejdes med i 2012. De sidste er: 

 Engagement fra medlemmerne skal omsættes til løsning af opgaver, 
 Vi skal udnytte de kompetencer, som medlemmer har, 
 Klubbens værdier skal fortsat være i centrum, 
 Stabilisering organisatorisk skal være i orden,  
 Faciliteternes standard og funktion skal være i orden, 
 Dagligdagen skal fungere og direktørerne skal have opbakning til arbejdet, 
 Arrangement i forbindelse med klubbens 40 års jubilæum  

 
Formanden bad de fremmødte om at bruge et par minutter på at læse klubbens målsætning igennem.  
Klubbens værdier blev gennemgået og kan opsamles i én sætning: ”Man skal opføre sig ordentligt, hvis 
man skal være medlem af vores klub”. Det være sig overfor både medspillere, modspillere og 
dommerne. 
 
Der blev herefter stillet spørgsmål og kommet med idéer fra de fremmødte til beretningen: 
 
Mulighed for 2 træningsdage til håndbold = vi søger ekstra tid hvert år, men der er mange foreninger 
der ønsker tid. Desuden har børnehold fortrinsret til tider før kl. 19. Herrespillerne vil gerne træne fredag 
aften, hvis der er ledig tid. Bestyrelsen ser om det er muligt. 
 
Målsætning med hensyn til nye medlemmer = vil selvfølgelig gerne have nye medlemmer, men det er 
primært til herrehåndbold og seniorfodboldspillere, vi lige nu mangler. Vi vil gerne have yngre spillere til 
alle hold. 
 
Til medlemshvervning og fastholdelse af medlemmer kom idéer om officiel facebook side, bedre / anden 
brug af hjemmesiden og annoncering i lokalaviserne. Fastholdelse handler også om at byde nye 
velkommen og at alle sørger for, at alle medlemmer føler sig hjemme.  
 
Idé om opstart af ungdomsafdeling, bl.a. for at tiltrække forældre = idéen har været rejst før, men det 
er en stor opgave. 
 
Forslag om nedsættelse af festudvalg med deltagelse af dem der har lyst = bestyrelsen melder ud, 
hvordan og til hvem man kan tilmelde sig. 
 
Hvordan er fordelingen af aktive til fodbold / håndbold = 62 spiller fodbold og 30 spiller håndbold. 
 



Under de fleste punkter var der en livlig debat, og det store engagement og de mange tilkendegivelser 
om at bidrage i arbejdet for klubben, giver bestyrelsen gode betingelser at arbejde under.  
 
Afstemning: Enstemmigt vedtaget. 
 
 

3. Regnskab for 2011 
Kasserer Pia Bagger fremlagde det reviderede regnskab, og gennemgik de enkelte punkter.  Det ser 
ikke så godt ud, og vi har aldrig haft så få penge ved årets udgang, som i 2011.  
 
Budgettet for 2012 blev herefter gennemgået. De tunge udgiftsposter er svære at ændre, så 
indtægterne skal øges for at få budgettet til at hænge sammen.  Det afspejler sig i punkt 4 omkring 
fastsættelse af kontingent. 
 
Der blev rejst ønske om, at der på næste års regnskab også er en kolonne med budgettallene for året 
før. 
 
Udgifter til renter og gebyrer skyldes, at vi betaler for overførsler og regninger. 
Udgifter til klubtrøjer skyldes, at vi har betalt for de klubtrøjer, som nu købes af medlemmerne. 
 
Afstemning om regnskab: Enstemmigt vedtaget. 
  
 

4. Fastsættelse af kontingent 
Som nævnt under punkt 3 må indtægterne øges, hvis budgettet skal hænge sammen. Bestyrelsen 
foreslår derfor en kontingentstigning for aktive medlemmer med 2 x 100 kr. årligt. I 2012 får det kun 
halv virkning, da første halvår af kontingentet er betalt. Baggrunden for forslag om kontingentstigning er 
også, at bestyrelsen ikke skal bruge tid på at tale om penge, vi ikke har. 
 
Der blev spurgt til, hvornår sponsoraftalerne udløber: Solai Gulvservice i 2012, Lyngby Turistfart i 2013 
og Arbejdernes Landsbank i 2013.  
 
Der blev herefter en debat omkring forslaget, og herunder om risiko for at miste medlemmer ved en 
stigning; kontingentstigning for de passive; mulighed for at søge bestyrelsen om nedsat kontingent jfr. 
vedtægter. 
 
Afstemning om kontingentstigning på 2 x 100 kr. årlig for aktive medlemmer, med halv 
virkning i 2012.  Vedtaget enstemmigt.  
 

5. Indkomne forslag 
Ingen.  
 
 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen 
Formanden, håndbolddirektøren, sekretæren, suppleanten og revisorerne var på valg.  
 
Bestyrelsen foreslog Tina Damsgaard Hansen som sekretær. Tina Damsgaard Hansen blev valgt for 1 år. 
Bestyrelsen foreslog genvalg af Guy Rubaudo som formand. Guy Rubaudo blev valgt for 2 år. 
Bestyrelsen foreslog Irene Lindegaard som håndbolddirektør. Irene Lindegaard blev valgt for 2 år. 
Bestyrelsen foreslog Bo Carlsson som suppleant. Bo Carlsson blev valgt for 1 år. 
Bestyrelsen foreslog Bjarne Tielbo og Jan Eriksen som revisorer. Bjarne Tielbo og Jan Eriksen blev valgt 
for 1 år. 
 
Efter valget ser bestyrelsen således ud: formand Guy Rubaudo 
 håndbolddirektør Irene Lindegaard 
 fodbolddirektør Dennis Hansen 
 kasserer Pia Bagger 
 sekretær Tina D. Hansen 
 suppleant Bo Carlsson. 



  

7. Eventuelt 
Formanden orienterede om, at klubben har 40 års jubilæum 14. april 2012, og at det bliver fejret på en 
eller anden måde. 
 
Idé om at vi skal arrangere Gladsaxe Mesterskabet for f.eks. oldboys og veteran i fodbold. Bestyrelsen 
tager det med i overvejelserne til jubilæumsarrangementet. Til samme arrangement vil vor tyske 
venskabsklub blive inviteret til både håndbold og fodbold.   
 
På spørgsmål om, hvorfor der sjældent er åbent til klublokale, er man bare skal spørge om at få åbnet, 
for alle holdledere og trænere har nøgle. 
 
Formanden rettede en meget stor tak til Peder Stig Andersen for hans mange år som næstformand i 
klubben og sekretær i bestyrelsen. Peder har gjort et stort stykke arbejde for klubben, og det er aldrig 
sjovt, når nogle ikke længere er med. Det er dog meget glædeligt, at Peder fortsat vil arbejde omkring 
superveteranerne, men også aktivt arbejde med på sidelinjen omkring de administrative opgaver.  Peder 
fik en lille gave for de mange timer, han har brugt på bl.a. at holde styr på alle dagsordenerne og 
referaterne.  
 
Formanden takkede Morten Esmann for vel udført dirigentopgave.  
 
Så var der lodtrækning om ’Mød-op-præmier’ og ½ års kontingent gik til Maj-Brit Hansen. Bagefter var 
der klubmesterskab i bowling. 
 
Referenter: Pia Bagger og Peder Stig Andersen 
 


