
  

Referat fra generalforsamlingen mandag den 20. september 2021 på Cafe Fik-Ret 

Formanden, Guy Rubaudo, bød velkommen til de 14 der var mødt op til denne generalforsamling, som er 
udenfor nummer, som følge af corona restriktionerne. Til februar / marts måned 2022 afholdes ordinær 
generalforsamling.   

1 - Valg af dirigent og referent 

Morten Esmann blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen er indkaldt til tiden, 
men at beretning og regnskab er sendt senere end fristerne. Der var dog ingen indvendinger til dette.  

 

Peder Stig valgt til referent.  

  

 

2 - Bestyrelsens beretning samt drøftelse af fremtidigt virke til godkendelse  

Formanden gennemgik hvad der er sket i det år og ni måneder, der er gået siden corona restriktionerne 
umuliggjorde afholdelse af generalforsamling i februar / marts 2020. Bestyrelsen overvejede om vi skulle 
afholde den udendørs eller virtuelt, men besluttede at vente indtil vi kunne mødes indendørs uden 
restriktioner.  

 

Sportsligt  

Klubben er gået fra at være en fodbold- og håndboldklub til nu kun at være en fodboldklub efter at vi 
måtte sige farvel til håndbolddamerne i starten af 2020. I sommeren 2021 måtte vi så også trække 
vores superveteranhold på grund af problemer med at stille hold. Spillerne blev i stedet tilbudt at spille 
for vores masterhold. Der blev nedsat en rekrutteringsgruppe.  

 

For Camurs seniorhold gik det tværtimod den modsatte vej og holdet fik tiltrukket nye spillere.  

 

Det har været et mærkeligt forløb med både træning og kampe med de mange restriktioner. Træning 
har i perioder måtte helt aflyses, mens den i andre perioder kunne lade sige gøre med maksimalt 10 
mand. Ligeledes var turneringen i 2020 ramt af både hele og delvise aflysninger.  

 

Administrativt 

Bestyrelsen har i hele perioden være i kontakt med hinanden i forhold til hvad der skulle besluttes. Der 
blev brugt megen tid på koordinering af forhold omkring corona restriktionerne; aflysninger, afspritning, 
max antal til træning etc.  

 

Bestyrelsen besluttede at nedsætte kontingentet i 1. halvår 2021 til 350 kr. Vi fik færre udgifter og det 
kunne også være med til at fastholde spillere.  

 

En tak til Rune som fortsatte som hovedsponsor via “MB Automatik”, selvom kampaflysningerne har 
betydet mindre reklame. 



 

Endelig skal der nye kræfter til i bestyrelsen. Det har været flere år undervejs. Senest ved 

generalforsamlingen i februar / marts 2022 skal der vælges helt ny bestyrelse. Den nuværende er her 
dog stadig og skal nok hjælpe. Arbejdet er blevet mindre efter håndbolden er væk og vi lige nu kun har 
to fodboldhold.  

 

Næste år har klubben 50-års jubilæum, så vi skal ikke lukke nu. Derfor må alle overveje at gå ind i 
bestyrelsen.  

 

Bemærkninger og spørgsmål til beretningen 

For seniorholdet var det et godt træk, at kontingentet blev nedsat. Ligeledes godt, at holdet fik lov at 
deltage i stævne. Det er måske små ting, men det har været stort for holdet.  

 

Hvorfor forsvandt håndboldspillerne - hvad gik galt?  måske også de samme årsager, som lige nu giver 

problemer. 

• Der var mange forklaringer, bl.a. at herrerne var “Bornholmerhold” med relationer. De kom og 
stoppede igen p.g.a relationerne. For damerne skyldtes det også et generationsskifte med en del 

unge spillere. Der var gravide og spillere, der flyttede fra området.  

 

Der mangler nye unge spillere så der er “fødekæde” i klubben. Her er vi dog også i konkurrence med de 

andre fodboldklubber, så det vil måske kræve, at vi får en ordentlig træning op at stå, og også at der er 
en træner til dette. Det kniber også, at få folk til at komme til træning. Der er til tider for få.  

 

Der mangler noget socialt på tværs af holdene. En del indlæg kom ind på dette; at de sociale aktiviteter 
var det, der bandt holdene / medlemmerne sammen tidligere. Det var bl.a. turene til Berlin, hytteture til 
Fyrregården, fodboldafslutninger, fælles klubfester og indendørs- og udendørsstævner. Vi har selv 
klublokale til at skabe nogle arrangementer.  

 

Det kræver energi og nye ideer at komme videre.  

 

Når vi skal “sælge” klubben, så har vi et stort aktivt i gode faciliteter. 

 

Er der basis for at der igen kommer to hold igen til superveteraner og master? - en del melder sig ikke til 
- eller fra. Der skal skabes noget sammenhold for den samlede trup og også stilles krav og spørgsmål til 
spillerne – er de med eller ej. Det handler om commitment. 

 

 

Forslag om, at vi på Holdsport opretter en fælles side, hvor både holdene er med mht kampe, men at vi 

også kan have en tilmeldingsside til træning. Det vil hjælpe på fremmøde til træning, hvis man kan se,  
at der er nok tilmeldte til, at det kan betale sig at møde op.  

 

Forslag om at afholde åbent-hus.  

 

 

Afstemning om beretning. Vedtaget med 14-0.  

 

 

 

 

3 - Regnskab til godkendelse og budget til orientering 

Kassereren gennemgik herefter regnskabet, som endte med et overskud i 2020. Håndboldafdelingen var 
en dyr afdeling, så vi har fået færre udgifter.  

 

Vi måtte betale ca. 4.000 kr. tilbage til Gladsaxe kommune, da de unge tilskudsberettigede medlemmer 
var meldt ud.  



 

Sponsorindtægten har hjulpet godt.  

 

Salget i “køleskabs-baren” giver ikke nogen indtægt.  

 

Bestyrelsen har diskuteret om vi skulle afmelde betalingsservice eller mobilepay, men vi har valgt at 
fortsætte med begge.  

 

Der er ikke udarbejdet budget for 2021, da omstændighederne har gjort det umuligt at overholde.  

Til den ordinære generalforsamling i februar / marts 2022 vil der være budget for 2022.  

 

Afstemning: Vedtaget med 14-0. 

 

 

 

4 - Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen foreslår, at kontingentet for aktive og træningskontingent for 1. halvår 2022 fastsættes til 
350 kr.  

 

Kontingentet for passive fastholdes på 200 kr.  

 

Til generalforsamlingen i februar / marts 2022 vil være forslag til kontingent for 2. halvår 2022.  

 

 

Afstemning: Vedtaget med 14-0. 

 

 

 

5 – Indkomne forslag 

Der er ikke modtaget nogen forslag. 

 

 

6 - Valg af medlemmer til bestyrelsen.  

Pia Bagger og Peder Stig Andersen er begge på valg, men villig til genvalg indtil generalforsamlingen til 
februar / marts 2022.   

 

Henrik Hinsch er ligeledes villig til genvalg som suppleant.  

 

Morten Esmann villig til genvalg som revisor.  

 

På mødet stillede Peter Abel op som den 2. af revisorer.  

 

Generalforsamlingen tilsluttede sig enstemmigt. 

 

Posterne er herefter: 

 

✓ Formand Guy Rubaudo 

✓ Kasserer Pia Bagger 

✓ Bestyrelsesmedlem Peder Stig Andersen 

✓ Suppleant Henrik Hinsch 

 

✓ Revisor Morten Esmann 

✓ Revisor Peter Abel.  

 



På generalforsamling til februar / marts 2022 træder Guy Rubaudo, Pia Bagger og Peder Stig Andersen 

alle tilbage, så her skal vælges ny bestyrelse.  

 

 

7.  Eventuelt 

 

Er der mulighed for indkøb af nyt kamptøj til supervetean / masterholdet? 

• Ja, men bestyrelsen vil ikke gå ud at bruge mange penge på indkøb før det ser ud til at klubben 
kan fortsætte, altså at det er muligt at vælge en ny bestyrelse i 2022.   

 

 

Herefter var klubben vært for bespisning af de 14 fremmødte på Fik – Ret.  

 

 

Referent: Peder Stig Andersen  

 

 

 


