
 

Referat fra generalforsamlingen fredag den 6. marts 2015.  

Formanden, Guy Rubaudo bød velkommen til de 11 fremmødte, og præsenterede bestyrelsen samt 
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.  
 
Klubben har nu Danmarks mindste bestyrelsen, og at det kan kun lade sig gøre med hjælp til de 
administrative opgaver fra holdlederne og andre medlemmer, som tager sig af opgaver.  
 
Generalforsamlingen er der, hvor medlemmerne har mulighed for at komme til orde, og den afholdes 
uanset antallet af fremmødte. 
 
I 2014 arbejdede bestyrelsen med følgende fokuspunkter: 

 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 fælleskabet i klubben 

 
Medlemsstallet var på opgørelsestidspunktet på 58 aktive og 14 passive. En mindre tilbagegang der 
primært skyldes, at vi har mistet det ene 7-mands-seniorhold.  
 
Klubbens økonomi er god og sund. Der var budgetteret med et overskud på 5.000 kr. men det endte af 
forskellige årsager på et mere positivt resultat. Mere om det senere. 
 
Håndbold 
Mia Trustrup Larsen gennemgik herefter det sportslige på håndboldsiden som repræsentant for 
bestyrelsen.  
 
Klubben var også i 2014 kun repræsenteret med et damehold.  
 
Der er en meget stabil trup, hvilket bl.a. skyldes at vi har samme træner og som helt nyt også en 
hjælpetræner, der er trådt til, da Mik nu er blevet liga-dommer.  
 
Rent sportsligt endnu sæson 2013/2014 på en 4. plads i serie 2 A. Vi håber på at ende på en af de 
øverste pladser i år, så der kan spilles om oprykning til serie 1.  
 



Der blev afviklet en træningslørdag i starten af sæsonen, og som afslutning deltagelse i DM for serie 2 i 
Svendborg. Også i år arbejdes på deltagelse i et stævne.  
 
Vi fik tildelt en ekstra træningsdag, nemlig om torsdagen. Der kommer heldigvis mange, så vi har også 
søgt om denne tid til den kommende sæson.  
 
 
Fodbold 
Guy Rubaudo gennemgik det sportslige på fodboldsiden som repræsentant for bestyrelsen. 
 
Det har været et godt fodboldår, bortset fra at Mikael Kents senior-7-hold har valgt at stoppe. De har 
været med mange år og været med i toppen. Til gengæld fik vi et nyt senior-7-hold, som primært 
skyldes en stor indsats fra Camurs side. Holdet blev efteranmeldt i turneringen og måtte derfor spille 
hjemmekampe i Ryparken. Til den kommende sæson er de også på Buddinge. 
 
Veteran- og superveteranholdene kører.  
 
Fair Play tager vi også seriøst, og super veteranerne endte her på en 1. plads. 
 
DAI har nu udviklet en app, så man altid kan se, hvornår man skal spille. Dette har man også på 
håndboldsiden, og som i håndbold ser vi nok også snart indførelse af elektroniske holdkort i fodbold. 
 
Rent træningsmæssigt har der været lidt udfordring i og med, at der er for få til at vi kan dele 
træningen i unge og gamle. Der har derfor været fælles træning. Det er dog gået.  
 
 
Fælles aktiviteter 
Ved generalforsamlingen i 2014 blev klubmesterskabet i bowling vundet af Carsten Alstrup.  
 
Arbejdernes Landsbank inviterede til fodbold i Farum med Nordsjælland og FCK. En god aften med 
fælles transport. 
 
Ved årets Gladsaxedag i august var vi som sædvanligt med, og stillede op med ”skud på mål”.  
 
Årets juleafslutningen var atter en stor succes med pizza og volleyball. 25 medlemmer deltog denne 
aften.  
 
 
Fokuspunkter i 2015 
Bestyrelsen har valgt følgende fokuspunkter: 
 

 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.  

 
Der har været afholdt møde med holdlederne, og af initiativer her er bl.a., at der arbejdes på en 
sommerfest for alle. Det har været forsøgt før i weekenden, men det er svært. I stedet kan det være en 
hverdag, hvor der er kampe på Buddinge. Desuden forsøger vi at afholde et 
veteran/superveteranstævne på Buddinge den 30. maj.  
 
 
Målsætninger 
Formanden omtalte herefter kort de målsætninger og værdier som klubben drives efter.  
 
Værdierne er: 

 Ansvar 
 Respekt 
 Engageret fællesskab 
 Fair Play 

 



 
Til sidst takkede formanden klubbens medlemmer, Gladsaxe Kommune, Buddinge Skole, Gladsaxe 
Stadion, Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe, Dansk Arbejder Idrætsforbund København, Dansk Håndbold 
Forbund Region Øst og endelig Arbejdernes Landsbank for godt samarbejde.  
 
De fremmødte stillede herefter spørgsmål og forslag til beretningen 
Har klubben talt om, hvordan vi skaffer medlemmer? Der blev bl.a. nævnt. 

- Deltagelse i Gladsaxedagen, hvor vi får vist os  
- Mund til øre metoden over for kollegaer, naboer etc.  
- Hjemmesiden  
- Emnet tages op hver gang der er fælles holdledermøde 
- Bestyrelsen har spurgt nye medlemmer, hvordan de fandt klubben, og mund til øre samt 

hjemmesiden er vigtige 
- Opfordring til at benytte facebook / twitter for at få fat i unge 
- Forslag om at vi selv deltager i andre sammenhænge, f.eks. ved deltagelse i Gladsaxe Løbet i 

klubtrøjer 
 
Afstemning: Enstemmigt vedtaget. 
 
 
3. Regnskab 
Kasserer Pia Bagger fremlagde det reviderede regnskab, og gennemgik de enkelte punkter. Budgettet 
holdt ikke, men det var i positiv retning, da overskuddet blev større end forventet. 
 
Vi har en sund økonomi, bl.a. fordi vi er nøjsomme og planlægger alle udgifter. 
 
Spørgsmål fra fremmødte: Hvordan kan ”salg” være negativ? – det skyldes, at vi i årets løb har indkøbt 
mere til automaten end der blev solgt.  
 
Bestyrelsen har nu besluttet at afhænde automaten og i stedet anskaffe køleskab til klublokalet. 
Ulempen ved automaten er, at vi skal købe gennem Carlsberg og tage et vist antal af gangen. Ofte når 
vi ikke at sælge inden sidste salgsdato. Med køleskab kan vi selv købe ind til anden pris.  
 
Afstemning: Enstemmigt vedtaget. 
Herefter gennemgik kasseren budgettet for 2015. Salg er ikke medtaget, og indtægt fra sponsor er på 0. 
For kort tid siden meddelte Arbejdernes Landsbank, at de måtte stoppe vores samarbejde, da det 
fremover kun er centralt i banken, der må indgås sponsorater.  
 
Spørgsmål fra fremmødte: Vil bestyrelsen prøve at skaffe nye sponsorer? Det er ikke noget, der arbejdes 
på, eftersom klubben har en så god økonomi, at det ikke er nødvendigt. Men skulle der komme en 
mulighed er det fint.  
 
 
4. Fastsættelse af kontingent. 
Bestyrelsen foreslår uændrede kontingentsatser, d.v.s. 2 x 700 kr. for aktive medlemmer og helårligt 
kontingent for passive på 200 kr.  
 
Afstemning om uændrede kontingentsatser: 10 – 0.  
 
 
5. Indkomne forslag. 
Der var forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægterne efter klubben nu har kørt et år med ændret 
organisation.  
 
Dirigenten gennemgik de enkelte forslag til vedtægtsændringer, og forslagene blev sendt til samlet 
afstemning.  

 § 1, Københavns Håndbold Forbund ændres til Dansk Håndbold Forbund 

 § 2, 1. Klubbens formål ændres til ”Klubbens formål er at give medlemmerne mulighed for at 
dyrke håndbold og fodbold, og gennem træning, turneringer og fælles arrangementer at give 
mulighed for at indgå i idrætslige og sociale fællesskaber”. 



 § 2, 3. Ændres til ”Ud over det rent idrætslige skal der arrangeres fx møder, klubaftener, fester, 
som kan fremme kammeratskabet og sammenholdet i foreningen”. 

 § 3, 2. Ændres til ”Indmeldelse sker via klubbens hjemmeside”.  
 § 3, 3. Ændres til ”Udmeldelse skal foregå skriftligt til klubbens e-mailadresse og kan kun 

accepteres, hvis man ikke er i restance”.  

 § 4, 2. Ændres til ”Medlemmerne betaler et enhedskontingent, uanset hvor mange af klubbens 
aktiviteter, man deltager i”.  

 § 4, 4. Ændres til ”Bestyrelsen træffer afgørelse om kontingentnedsættelse eller andet tilskud ud 
fra en konkret vurdering”.  

 § 5,4. Ændres til ”Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis vedkommendes opførsel direkte 
strider mod klubbens vedtægter”.  

 § 5, 5. NY. ”Hvis medlemmet ønsker det, kan sagen fremlægges på den førstkommende 
generalforsamling, som et særligt punkt på dagsordenen”.  

 § 6, 7, 2. Ændres til ”Bestyrelsens beretning om arbejdet i det forløbne år til godkendelse samt 
beretning om klubbens fremtidige virke, til godkendelse”.  

 § 6, 7, 3. Ændres til ”Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og orientering om 
det kommende års budget”.  

 § 6, 13. Tilføjelse af afsnit ”Den ekstraordinære generalforsamling varsles som en ordinær”.  
 § 7, 2. Ændres til ”Den daglige ledelse varetages af bestyrelsen”.  

 § 7, 3. Ændres til ”Bestyrelsen, der vælges for en 2-årig periode består af: Formand, der vælges 
i lige år. Næstformand, der vælges i ulige år. Kasserer, der vælges i ulige år.  

 § 7, 4. Nuværende indhold udgår.  
 § 7, 4. Ny. ”På den ordinære generalforsamling foretages valg af 1 suppleant til bestyrelsen for 

en 1-årige periode”.  

 Indhold fra nuværende 7, 6 flyttes til 7, 5.  
 § 7, 6. Indhold fra nuværende § 7, 7 udgår og erstattes af ”Hvert hold udnævner en holdleder 

som er bestyrelsens kontaktperson”.  

 § 7, 7. Indhold fra nuværende 7, 8 udgår og erstattes af ”Bestyrelsen kan tage beslutninger ad 
hoc. Bestyrelsen skal holde min. 3 møder om året. Bestyrelsen konstituerer sig selv med 
ansvarsområder. Bestyrelsen skal invitere til 1 – 2 årige møder med holdlederne og evt. andre 
ansvarspersoner”. 

 Indhold fra nuværende § 7, 9-10-11-12-13 og 14 flyttes til henholdsvis § 7, 8-9-10-11-12 og 13.  
 § 11, 2. Der blev ændret i forslag til ændring til denne ordlyd ”Forslag om opløsning af klubben 

skal opføres som et særligt punkt på dagsordenen, og skal i forvejen udsendes som anført i§ 6, 
5”.  

 
 
Afstemning: Enstemmigt vedtaget.  
 
 
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 
Bestyrelsen foreslår genvalg af Mia Trustrup Larsen som næstformand og Pia Bagger som kasserer. Bo 
Carlsson som suppleant, samt Majken Jensen og Morten Esmann som revisorer.  
 
Generalforsamlingen tilsluttede sig enstemmigt. 
 
Bestyrelsen ser herefter sådan ud: 
 
 Formand Guy Rubaudo 
 Kasserer Pia Bagger 
 Næstformand Mia Trustrup Larsen 
 Bestyrelsessuppleant Bo Carlsson 
 Revisor Majken Jensen 
 Revisor Morten Esmann 
 
 
7. Eventuelt 
Der blev spurgt til, om referater fra bestyrelsesmøder ikke kommer på hjemmesiden. Næste referat 
kommer på. Opgaven har været nedprioriteret.  
 



Alle blev opfordret til at komme med indlæg til hjemmesiden (billeder, kampreferater etc.). Man kan 
bare sende til Morten Esmann, Peder Stig Andersen eller Pia Bagger, som så vil sørge for at opdatere 
hjemmesiden.  
 
Endelig blev alle medlemmer også opfordret til at tilmelde sig nyhedsmail på hjemmesiden.  
 
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 Mia 
blev den heldige vinder af ½ års kontingent.  
 
 
Referent: Peder Stig Andersen 
 


