
 

 

Referat fra generalforsamling 

fredag den 7. marts 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formanden, Guy Rubaudo, bød velkommen til de 11 fremmødte og præsenterede bestyrelsen.  

 

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 gennemgik udvalgte emner fra den udsendte beretning, og fremhævede at generalforsamlingen er 

der, hvor klubbens medlemmer har mulighed for at stille spørgsmål, stille forslag og i det hele taget komme til 

orde, hvis man har noget på hjertet. Generalforsamlingen bliver derfor afholdt uanset antallet af fremmødte. 

 

På sidste års generalforsamling var der tilslutning til, at valg af sekretær og håndbolddirektør blev suspenderet 

i 2013, og der i stedet blev valgt bestyrelsesmedlemmer. Den ene med fokus på håndbold, og den anden 

sparring i forhold til håndbold og varetage tværgående opgaver. Med kun et håndboldhold gav det ikke 

mening med en håndbolddirektør. Flere og flere ting er lagt ud til holdledere og medlemmer, så der ligger 

færre opgaver i bestyrelsen. 

 

I 2013 arbejdede bestyrelsen med følgende fokuspunkter: 

 Fortsat arbejde med organisationen 

 Skaffe flere damehåndboldspillere så der er nok til mere end et hold 

 Skabe grundlag for et herrehåndboldhold 

 Skaffe flere unge fodboldspillere. Vi har mange ældre, men der mangler nogle unge 

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

 

Den nye organisation blev prøvet af, og hensigten var, at beslutninger blev taget hurtigt, og at holdenes 

”drift” og sammenhold skulle styrkes.  

 

Det administrative fungerer perfekt, hvor Peder Stig Andersen sørger for at informationer kommer rundt, 

søger tider, melder hold til turneringen m.v. og Pia Bagger søger tilskud, melder nye medlemmer ind, 

opkræver kontingent og passer økonomien. 

 

Irene Lindegaard har sammen med Mia Trustrup Larsen haft styr på håndbolden, mens Dennis Hansen havde 

ansvaret for håndbolden, indtil han stoppede sidst på året.  

 

Peter Poulsen passede automaten, og Morten Esmann, Carsten Alstrup og Pia Bagger tog sig af udvikling af en 

ny hjemmeside. Den så dagens lys i slutningen af året. Meningen er, at der skal flere nyheder på siden i det 

nye år.  

 

 



Også i 2013 måtte vi forlade Buddinge Skole for en periode. Denne gang var et utæt tag årsagen til, at vi 

måtte flytte til Bagsværd Skole et par måneder. Til gengæld var græsset på fodboldbanen godt i 2013, og vi 

havde også en fin tid på kunstgræsbanerne ved Gladsaxe Stadion. 

 

Formanden omtalte kort forslag til forsøgsår med ny struktur, hvor medlemmerne inddrages mere og skal stå 

for flere opgaver. 

 

Fælles aktiviteter 

På medlemsmøde i 2012 var forslag om en tidsmæssig kortere tur end Berlinturen. Det blev inviteret til 

overnatning på feriekoloni i Nordsjælland, men turen blev aflyst p.g.a. for få tilmeldinger. 

 

Det årlige bowlingmesterskab ved generalforsamlingen 2013 blev vundet af Bo Carlsson. 

 

Den fælles sommerfest foregik ved Bagsværd Sø og en sejltur på Mølleåen. Dagen sluttede af hos Mia 

Trustrup Larsen med bl.a. god grillmad og kongespil. 

 

Vanen tro stillede vi også op ved årets Gladsaxedag, hvor vi har mulighed for at vise os frem og forsøge at 

skaffe nye medlemmer. 

 

Juleafslutningen var ligeledes en sponsoraften med Arbejdernes Landsbank. Niels Rønnest vandt bankens 

gættekonkurrence. Banken stiller måske med et hold ved næste års volleyballturnering. Ligeledes er der 

planer om at klubbens medlemmer skal se en superligakamp sammen. 

 

Medlemstal 

Vi havde en mindre tilbagegang i medlemstallet. I alt 4 aktive og 4 passive. Det skyldes primært, at 

herrehåndbold blev nedlagt, som omvendt næsten blev modsvaret af tilgang hos damerne. 

 

Håndbold 

Irene Lindegaard gennemgik det sportslige på håndboldsiden. Det er mange år siden, der ikke har været 

herrehåndbold på programmet. Det kræver meget at få i gang i igen, så håndbolden har i 2013 drejet sig om 

damerne. Der er kommet nye spillere til, men der er stadig for mange til et hold, men for få til to hold. Vi skal 

gerne have de sidste nye medlemmer, så det bliver muligt at tilmelde et ekstra hold til turneringen.  

 

Turneringsholdet har været præget af stabilitet, hvilket også gælder det organisatoriske. Her har Regina 

Hansen som mangeårig holdleder sørget for alt, lige fra hjælp til nye trænere, styr på spillere, kørsel, 

indmeldinger m.v.  

 

Mik Trustrup sagde ja til at træne damerne, og han skal tilskrives en væsentlig ære for stort fremmøde til en 

spændende træning.  

 

Vanen tro blev der afholdt træningsweekend ved sæson starten, og i 2014 er også planlagt deltagelse i 

stævne. 

 

Og som sædvanlig måtte vi flytte træning og nogle kampe fra Buddinge til Bagsværd p.g.a. utæt tag.  

 

Fodbold 

Dennis Hansen er som tidligere nævnt ikke længere medlem af klubben, hvorfor Guy Rubaudo gennemgik de 

væsentligste ting på fodboldfronten.  

 

Vi har gode forhold med mulighed for at træne året rundt. Om vinteren futsal i Buddingehallen og på 

kunstgræs ved Gladsaxe Stadion. Og når græsset er grønt på banen ved Buddinge Skole. 

 



Senior 7 måtte i 2013 spille i A-rækken efter nedrykning fra mesterrækken. Sæsonen havde derfor mest fokus 

på stabilisering. Holdet blev også i året ramt af mange skader og flytninger. Der er dog allerede nye spillere 

klar. 

 

Oldboysholdet spillede i 2013 i mesterrækken, men det var svært at holde sammen på holdet. Til 2014 er der 

derfor ikke tilmeldt et oldboyshold. Tanken var at integrere spillere på senior 7-holdet eller forsøge at skaffe 

nye spillere nok til at kunne eftertilmelde et nyt hold til den kommende sæson.  

 

Veteranerne havde en fin sæson, og fik et hæderligt resultat. Til tider blev der vist forrygende spil, og andre 

gang gik alt den modsatte vej. Men en god sæson med en resultatmæssigt god slutplacering. Holdet vandt 

Fair-play prisen.  

 

Superveteranerne havde en blandet sæson. Der var rigtigt gode hold i puljen, så placeringen i bunden var, 

som den var. Men pointmæssigt var det skuffende med kun 7 points.  

 

Fremtidigt virke: 

 

Fokuspunkter 

Bestyrelsen har i 2014 valgt følgende: 

 

 Fortsat arbejde med organisationen 

 Skaffe flere damehåndboldspillere 

 Skaffe flere unge fodboldspillere 

 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. 

 

Målsætning 

Formanden gennemgik kort klubbens målsætning og værdier, som er de grundlæggende forudsætninger i 

klubben. Det er vigtigt at se på dem og ajourføre i den retning som generalforsamlingen peger på.  

 

Til sidst takkede formanden klubbens medlemmer, de mange samarbejdspartnere og Arbejdernes Landsbank 

for godt samarbejde i 2013. 

 

Bestyrelsesmedlem Mia Trustrup Larsen overrakte en buket blomster til formanden, som i 2013 fyldte  

60 år. 

 

 

Herefter blev bestyrelsens beretning sat til debat: 

Det blev foreslået, at fokuspunktet ”Skaffe flere unge fodboldspillere” ændres, så ordet ”unge” ikke indgår. 

Der mangler også ældre fodboldspillere, da de nuværende trupper ikke så brede. Et yderligere argument er, 

at alene det, at der er mange spillere på de forskellige hold gør, at der er mere klubaktivitet. Dermed måske 

også mere tiltrækkende for nye medlemmer.  

 

Der blev efterspurgt en reaktion fra bestyrelsen på forløbet på oldboys holdet i fodbold, hvor en del spillere 

forsvandt på samme tid i løbet af sæsonen. Følelsen var, at bestyrelsen ikke havde en ”finger på pulsen” i den 

situation. Der var herefter en længere debat, hvor under formanden ridsede forløbet op. Bestyrelsen er 

afhængig af de udmeldinger, den får. Medlemmerne og spillere skal huske at melde ud, hvis der er noget, der 

skal tages fat i. Det er holdlederen, der er bindeleddet mellem hold og bestyrelsen.  

Konklusionen blev, at der havde været udfordringer, men også at det havde været en god debat. Med hensyn 

til holdtilmelding til 2014 sæsonen, så tilmeldes nyt hold, så snart der er spillere nok til dette. 

 



I relation til medlemsnedgangen blev foreslået, at bestyrelsen undersøger, hvorfor folk melder sig ud. Skyldes 

det graviditet, langtidsskade eller flytning er det forståeligt, men er det andre grunde kan det være rart at 

vide. 

 

Det blev foreslået, at der udarbejdes en fodboldoversigt, hvor der udover licens også fremgår de enkeltes 

alder og primære hold.  

 

Formanden sluttede af med at nævne forslag om at sætte et ur op ved kunstgræsbanerne på Gladsaxe 

Stadion. Forslaget er kommet fra et medlem, og det er rejst overfor Gladsaxe Stadion, som umiddelbart synes 

det er en god ide. 

 

Afstemning om bestyrelsens beretning: Enstemmigt vedtaget. 

 

 

3. Regnskab 

Kasserer Pia Bagger fremlagde det reviderede regnskab, og gennemgik de enkelte punkter.  Året endte med 

et overskud på 17.919 kr. Revisorer har revideret og underskrevet regnskabet.  

 

Spørgsmål om, hvad minus på indtægtssiden betyder. Det skyldes, at vi har købt mere end vi har fået ind for, 

og at vi på et tidspunkt måtte kassere sodavand, der var blevet for gamle.  

 

Spørgsmål om holdlederne må købe bolde? Hvis det er akut, så kan de bare købes. Men ellers får vi lavet en 

aftale med CC Sport i Bagsværd. Holdlederne får nærmere besked. 

 

Herefter gennemgik kassereren kort budgettet for 2014.  

 

Afstemning om regnskab: Enstemmigt vedtaget.  

 

4. Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen foreslår uændrede kontingentsatser, d.v.s. 2 x 700 kr. for aktive medlemmer og 200 kr. for 

passive om året. 

 

Afstemning om kontingent: Enstemmigt vedtaget.  

 

 

5. Indkomne forslag 

Der var et forslag til behandling, nemlig bestyrelsens forslag om ændret struktur. Hensigten er, at skabe en 

fladere struktur. Forsøges skal evalueres inden næste års generalforsamling. 

 

Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes § 7, stk. 2, 3 og 4 suspenderes i 2014 og frem til generalforsamlingen i 

2015, og erstattes af en bestyrelse bestående af formand, et bestyrelsesmedlem og kasserer.  

 

Formanden er på valg i lige år 

Bestyrelsesmedlem er på valg i ulige år 

Kasserer er på valg i ulige år. 

 

Den daglige ledelse varetages af bestyrelsen. Bestyrelsen kan tage beslutninger ad hoc, men skal holde 

minimum 2 bestyrelsesmøder om året, og skal invitere til 1 – 2 årlige møder for alle ansvarspersoner. 

Holdledere refererer i fodbold til formanden, og i håndbold til bestyrelsesmedlemmet. Formanden og 

bestyrelsesmedlemmet har mandat til at tage beslutninger sammen med holdledere omkring sportslige 

forhold. Administration og hjemmeside understøttes af bestyrelsen under kassererens ansvar. 

Bestyrelsesmedlemmet har fælles aktiviteter og klublokale som ansvarsområde.  



 

Alle steder i klubbens vedtægter, hvor konsekvenserne af vedtægt § 7, stk. 2, 3 og 4 er nævnt, suspenderes 

tilsvarende. Indskrives i vedtægterne som § 7, stk. 2, 3 og 4.  

 

Afstemning om forslag til struktur: Enstemmigt vedtaget.  

 

 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen 

Bestyrelsens forslag om genvalg af Guy Rubaudo som formand, blev enstemmigt vedtaget. 

Bestyrelsens forslag om genvalg af Bo Carlsson og Carsten Alstrup som suppleanter, blev enstemmigt 

vedtaget. 

Bestyrelsens forslag om genvalg af Majken Larsen som revisor, blev enstemmigt vedtaget. 

Bestyrelsen efterlyste endnu en revisor. Morten Esmann stillede op og blev enstemmigt valgt. 

 

Bestyrelsen: Formand Guy Rubaudo 

 Kasserer Pia Bagger 

 Bestyrelsesmedlem Mia Trustrup Larsen 

 

Suppleanter: Bo Carlsson 

 Carsten Alstrup 

 

Revisorer: Majken Larsen 

 Morten Esmann 

 

  

7. Eventuelt 

Det blev foreslået, at der afholdes en fælles sæsonafslutning. 

 

Formanden takkede forsamlingen for fremmødet, Morten Esmann for udførelse af dirigentopgaven og Irene 

Lindegaard for tiden som næstformand og håndbolddirektør. 

 

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

Alstrup løb med ½ års kontingent. Senere på aftenen blev han en suveræn bowlingmester. 

 

 

Referent: Peder Stig Andersen  


