
 

 

Referat fra generalforsamling 
fredag 8. marts 2013 
 
 
 
 
 
 
Formanden, Guy Rubaudo, bød velkommen til de 18 fremmødte medlemmer og 
præsenterede bestyrelsen. Sekretær Tina Damsgaard er siden sidste års generalforsamling 
blevet passivt medlem af klubben. 
 
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, som beskriver det vigtigste fra 2012, og 
hvad bestyrelsen har valgt som fokuspunkter i 2013.  
 
Fra 2012 blev følgende trukket frem: 
 
Den største og sværeste beslutning i 2012 var at trække vores hold i herrehåndbold. 
Klubben blev jo i sin tid startet netop som en klub for herrehåndbold.  
 
Bestyrelsen afholdt bestyrelsesdag, hvor der bl.a. blev arbejdet med en ændring af 
organisationen. Administrative opgaver blev gennemgået, og overgivet til Peder Stig 
Andersen på områder med holdene og vores mailpost. Pia Bagger har de mere overordnede 
og økonomiske sager. Peter Poulsen har overtaget jobbet med at passe automaten på 
skolen. At andre tager sig af de administrative ting gør, at bestyrelsen ikke skal bruge tid 
på dette.  
 
Klubben havde 40 års jubilæum, og der blev nedsat et festudvalg. Tanken var et stort 
arrangement med bl.a. deltagelse af vores tyske venskabsklub. Desværre kunne tyskerne 
ikke deltage alligevel, og det endte med et mindre arrangement.  
 
Klubben deltog også i 2012 i afviklingen af Gladsaxedagen. Både for at ”vise flaget”, men 
også for at bakke Gladsaxe Kommune op om arrangementet med vores ”skud på mål”. 
 
Juleafslutningen blev atter et højdepunkt med den årlige volleyballturnering. I 2013 afvikles 
aftenen måske på anden vis, uden dog at formanden røbede mere om dette. 
 
En udvalgt skare af medlemmer var indbudt til møde, hvor spørgsmålet var ”Hvorfor er vi i 
klubben?” Der kom mange svar på dette. Tendensen er dog, at det først er sporten der 
trækker. Dernæst det sociale på det enkelte hold, og endelig fællesskabet på tværs af 
holdene. Det var flere, der ønskede sig en kortere klubtur end turen til Berlin. Bestyrelsen 
barsler derfor i 2013 med en weekendtur til kommunens feriekoloni. Her er også 
kone/kæreste og børn velkommen. 
 



 

 

Medlemstallet er faldet en smule, men ligger stadigt stabilt.  
 
Håndbolddirektør Irene Lindegaard gennemgik herefter det forløbne år på håndboldfronten. 
Året var præget af store udfordringer med vores herrehold. Manglende betaling af 
kontingent og disciplinære sager gjorde, at det desværre endte med at holdet måtte 
trækkes. Det blev diskuteret meget, for det bliver svært at få holdet i gang igen. 
På damesiden stoppede den mangeårige træner Jan Hansen, og i stedet blev ansat 
Kenneth Florin. Det går godt, og i skrivende stund er der mundtlig aftale om at fortsætte.  
Problemet for damerne er, at der er for mange spillere til et hold, men for få til to hold. Det 
går dog godt med mange spillere til træning. 
Der har i årets løb også været sociale arrangementer med god opbakning.  
 
Fodbolddirektør Dennis Bruun Hansen tog herefter over med fodbolden.  
Klubbens senior 7-hold, som med en enkelt undtagelse har spillet i mesterrækken i 12 år, 
rykkede ud af rækken på en dum måde. Manglende orientering til holdlederen om en 
udvisning, gjorde at holdet i 3 kampe spillede med ulovlig spiller. De fratrukne points endte 
med en nedrykning plus en del bøder. 
Det andet senior 7-hold startede sæsonen godt med hjælp fra oldboys-spillere, men endte 
med at slutte sidst. I 2013 er dette hold ikke tilmeldt turneringen. Desværre for det kan 
også blive svært at få i gang igen.  
Superveteranerne endte på en 10. plads, og veteranerne på en 8. plads i deres første år i 
mesterrækken. 
Årets oprykning stod oldboys for, og 2013 bliver et spændende år i mesterrækken. 
I den kommende sæson er der en idé at flytte udendørs træning fra tirsdag aften til søndag 
formiddag.  
 
Formanden tog atter over og gennemgik hvad bestyrelsen bl.a. vil arbejde med i 2013: 

 Fortsat arbejde med organisationen, 
 Skaffe flere damespillere, så der er nok til mere end et hold, 
 Skabe grundlag for et hold i herrehåndbold, 
 Skaffe flere unge fodboldspillere. Vi har mange ældre, men der mangler de unge, 
 Fastlægge målsætninger ud fra at det er sammenholdet på de enkelte hold, der 

driver værket. 
 
Endelige sluttede formanden af med en tak til klubbens medlemmer, samarbejdspartnere 
og sponsorer. Til det sidste skal nævnes, at Lyngby Turistfart stopper nu, mens 
Arbejdernes Landsbank netop har besluttet at forlænge med 2 år samt øge sponsoratet 
med 2.500 kr. Det betydet, at de fremover får logo/navn på to holds kamptøj. 
 
Der blev herefter stillet spørgsmål fra de fremmødte til beretningen: 
Er klubben interesseret i 17-18 årige fodboldspillere? – Ingen problemer i det, men ikke 
som et lukket hold. Det vil vi ikke have igen.  
 
Kommentar til medlemstallene. Har bestyrelsen ideer til at få flere medlemmer? – ældre 
spillere, nej – dem har vi nok af. Men yngre spillere ja. Det er svært at få nye medlemmer 
til de hold, som vi pt ikke har (herrehåndbold og seniorfodbold). Et samarbejde med andre 
klubber kunne være en måde.   
Der blev opfordret til større synlighed i lokalpressen. Små noter om kampe og 
arrangementer. 



 

 

 
I forbindelse med medlemshvervning kunne bestyrelse fortælle, at det har været en 
overvejelse helt at lukke vores hjemmeside, eller gøre den mindre, da vores medlemmer 
umiddelbart ikke bruger den meget. Men den fortsætter, da nye medlemmer typisk finder 
os den vej. 
 
Afstemning om beretning: Enstemmigt vedtaget. 
 
 
3. Regnskab 
Kasserer Pia Bagger fremlagde det reviderede regnskab og gennemgik de enkelte 
punkter.  Kontingentet blev hævet til 700 kr., men fik kun ½ virkning sidste år, da det først 
kunne gælde fra august. Året endte med et overskud på ca. 7.000 kr.  
 
I 2012 betalte vi ca. 8.000 kr. i forskellige bøder, hvilket er meget usædvanligt. Det ligger 
normalt nede omkring de 1.000 kr. Det er både ulovlige spillere, forkert udfyldte holdkort, 
manglende holdkort m.v. 
 
Til budgettet blev bemærket, at forlængelsen og forhøjelse af sponsoratet fra Arbejdernes 
Landsbank er sket efter budgetlægning. Indtægt fra sponsorer bliver derfor 2.500 kr. 
større. 
 
Bemærkninger fra fremmødte: Der blev opfordret til, at der i regnskabet fremover også er 
en kolonne med budgettal for pågældende år. 
  
Afstemning om regnskab: 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. 
Bestyrelsen har drøftet organisationen og foreslår, at valg af sekretær og håndbolddirektør 
suspenderes det kommende år, og at der i stedet vælges 2 bestyrelsesmedlemmer. Det 
ene bestyrelsesmedlem skal fortsat have fokus på håndbold og det andet 
bestyrelsesmedlem skal være sparring i forhold til håndbold og også varetage tværgående 
opgaver.  
Det giver umiddelbart ikke den store mening at have en håndbolddirektør til ét hold, men 
da bestyrelsen fortsat ønsker fokus på håndbolden i klubben, så vil det være givende at 
afprøve den foreslåede model i et år frem til generalforsamlingen i 2014.  
 
Afstemning om forslag: Enstemmigt vedtaget. 
 
 
 



 

 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 
Kassereren, fodbolddirektøren, suppleanterne og revisorerne er på valg. Desuden skal 
vælges to ny bestyrelsesmedlemmer jævnfør beslutning i dagsordenens punkt 5.  
 
Bestyrelsen foreslår genvalg til Pia Bagger som kasserer, Dennis Hansen som 
fodbolddirektør og Bo Carlsson som suppleant. Desuden foreslår bestyrelsen Irene 
Lindegaard og Mia Trustrup Larsen som bestyrelsesmedlemmer, og Majken Jensen som 
revisor. På mødet meldte Carsten Alstrup sig som suppleant og Maida Glavas som revisor.  
 
Generalforsamling tilsluttede sig enstemmigt alle valg.  
 
Efter valget ser bestyrelsen således ud: formand Guy Rubaudo 

fodbolddirektør Dennis Hansen 
 kasserer Pia Bagger 
 bestyrelsesmedlem Irene Lindegaard 
 bestyrelsesmedlem Mia Trustrup Larsen 
 suppleant Bo Carlsson 
 suppleant Carsten Alstrup 
 
 Revisor Majken Larsen 
 Revisor Maida Glavas 
  
7. Eventuelt 
Ønske fra de fremmødte om, at referater fra bestyrelsesmøder kommer på hjemmesiden. 
Det område har ikke haft den højeste prioritet i det forgangne år, men det vil ske 
fremadrettet.  
 
Formanden takkede Morten Esmann for udførelse af dirigentopgaven. 
Revisor gennem mange år Jan Eriksen blev takket for hans indsats som revisor.  
Formanden sluttede generalforsamlingen med at takke medlemmerne for at møde op og 
deltage aktivt i generalforsamlingen. 
 
 
Efter generalforsamlingen var der lodtrækning, hvor der ud over bogpræmier og ½ års 
kontingent (som Maida Glavas tog med hjem), også var tasker og vanddunke som MØD OP 
præmier fra Arbejdernes Landsbank. 
 
Bowlingmester 2012 blev Bo Carlsson med 152 kegler. 
 
 
 
Referent: Peder Stig Andersen 
 
 


