
  

Referat fra generalforsamlingen fredag den 22. februar 2019 

Formanden, Guy Rubaudo bød velkommen til de 16 fremmødte og præsenterede bestyrelsen og de 

fremmødte holdledere.  

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 året der gik, bl.a.; 

 

• Vi måtte i løbet af året trække det ene af to herrehåndbold, men har stadig hold for både herrer 

og damer samt tre fodboldhold, 

• fodbold måtte efter sommerferien flytte fra Buddinge til kunstgræsbaner på Gladsaxe Stadion 

som følge af den lange tørke, 

• regnskabet viser et stort underskud, som primært skyldes en meget stor udgift til bøder for afbud 

og flytning af kampe, 

• fodbolden overgik i lighed med håndbolden til elektroniske holdkort,  

• vi står overfor ændringer i bestyrelsen, da Mia Trustrup, som har været den primære kontakt til 

håndbold, ikke genopstiller til bestyrelsen.  

 

Vi har tidligere besluttet at lægge mange beslutninger på det sportslige ud til medlemmerne gennem 

holdlederne på de enkelte hold.  

 

Fokuspunkterne for bestyrelsen i 2018 har været at; 

 

• stabilisere organisationen, 

• fastholde medlemmerne og gerne have flere 

• 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.  

 

Fokuspunkterne i 2019 vil være det samme, men suppleret med 

 

• fokus på at nedbringe omkostningerne, specielt til bøder for udeblivelser, flytning af kampe, 

karantæner og fejl i holdkort. 

 

 

 

 



 

Fælles aktiviteter 

I 2017 har det været forskellige fælles aktiviteter; afholdelse af bowlingmesterskabet med Fevzi som 

vinder, deltagelse i Gladsaxe Dagen, mens vi måtte aflyse den årlige juleafslutning med volleyball, da vi 

kom for tæt på jul.  

 

Økonomi 

Som nævnt under formandens beretning kom vi ud af året med et stort underskud. Årsagen har primært 

været en meget stor og unødvendig udgift til bøder for afbud og flytning af kame. Det har betydet, at 

det ikke er lykkedes at spare penge op til f.eks. nyt spillertøj.  

 

Der har også været færre kontingentindtægter som følge af en del herrespillere i håndbold valgte at 

stoppe i 2018, da det ene turneringshold blev trukket.  

 

Håndbold 

I sæson 2017 / 2018 havde vi to herrehold og et damehold, men til sæsonen 2018 / 2019 måtte vi 

trække det ene herrehold på grund af for få spillere. Til den nye sæson vendte Carsten Thøsing atter 

tilbage som træner for både herrer og damer.  

 

På damesiden er der sket det positive, at der er kommet flere nye spillere til. 

 

Holdlederne i den nuværende sæson er Nicklas Mortensen for herreholdet og Victoria Bråten for 

damerne.  

 

 

Fodbold 

På grund af den lange tørke måtte vi flytte både træning og hjemmekampe i efteråret fra Buddinge til 

kunstgræsbanerne på Gladsaxe Stadion. Nu håber vi banen på Buddinge bliver god igen.  

 

Udendørstræningen er lagt fast på søndag kl. 10 – 12 hele året.  

 

DAI kunne i 2018 atter engang sætte dommere på alle vores kampe, hvilket vi er meget glade for.  

 

Holdlederne gennemgik året for de tre hold. Et gennemgående træk er, at der mangler spillere på hvert 

hold. 

 

Målsætninger og værdier 

Guy Rubaudo gennemgik klubbens målsætninger og værdier.  

 

Værdier er disse: 

• Ansvar  

• Respekt  

• Engageret fællesskab  

• Fair Play  

 

Målsætningerne vil blive strammet op og resultat vil kunne ses på hjemmesiden.  

 

 

Afstemning om beretning: Enstemmigt vedtaget. 

 

 

 

3. Regnskab  

Kassereren gennemgik herefter regnskabet, som endte med et underskud på 10.000 kr.  

 



Underskuddet skyldes primært den meget store udgift til bøder for aflyste kampe og flytning af kampe. 

Dertil komme lidt færre kontingentindtægter end forventet samt mindre salg fra køleskabet. 

 

Der udspandt sig en diskussion omkring bøderne. Se under aktuelt. 

 

Afstemning: Enstemmigt vedtaget. 

 

 

 

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: Enstemmigt vedtaget.  

 

 

 

5. Indkomne forslag.  

Der er ikke indkommet forslag til behandling. 

 

 
 
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.  

Bestyrelsen foreslår genvalg til kasserer Pia Bagger samt revisor Morten Esmann. Da Mia Trustrup ikke 

genopstiller, foreslår bestyrelsen Peder Stig Andersen til den tredje bestyrelsespost.  

 

Da der skal være en kontakt til håndboldsiden ønskede bestyrelsen en person, der kan deltage i 

bestyrelsens arbejde og formelt er suppleant. Nadia Glavas meldte sig til denne post.  

 

Mia Trustrup meldte sig som revisor.  

 

Generalforsamlingen tilsluttede sig enstemmigt. 

 

Posterne er herefter: 

 

✓ Formand Guy Rubaudo 

✓ Kasserer Pia Bagger 

✓ Bestyrelsesmedlem Peder Stig Andersen 

✓ Suppleant Nadia Glavas 

 

✓ Revisor Morten Esmann 

✓ Revisor Mia Trustrup 

 

 

7.  Eventuelt 

 

Bøderne for afbud og flytninger.  

Afbud til fodboldkampene skyldes primært problemer med at stille hold. Afbud på grund af sygdom og 

lignende kan vi ikke gøre noget ved, men det blev opfordret til at man på det enkelte hold tager en snak 

om nødvendigheden af i det mindste at melde sig klar eller melde afbud. Er der ikke udsigt til at kunne 

stille hold, så overvej at melde afbud inden det ”begynder at koste”.  

 

(Takster DAI: indenfor sidste 24 timer = 600 kr., 24 – 48 timer inden kampstart = 250 kr. og inden 48 

timer før kampstart = 0 kr.).  

 

Sponsor 



Der blev spurgt til hvordan det er med sponsorat. 

 

Klubben vil gerne have sponsorater, og hvis der er en personlig relation til et enkelt hold, er det det 

hold, der kan få nyt spilletøj. Hvis der ikke er en personlig relation, er sponsoratet til klubben, og der er 

en liste over, hvem der står for tur til nyt spilletøj. En sponsoraftale skal helst vare tre år, med et beløb 

til tøj det første år og de to næste år med tilsvarende beløb, der går i klubbens kasse til andre udgifter 

og evt. tøj til andre hold. 

 

Tiltag for nye spillere 

Ronni og Mike fra Master-holdet har sat tiltag i gang for at skaffe nye spillere. En facebook–side samt 

annonce i lokalavisen.  

 

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.  

 

 

Referent: Peder Stig Andersen  

 

 

 


