
       

 

Generalforsamlingen onsdag den 12. februar 2020 kl. 19.00  

 

Jan bød indledningsvist velkommen til dette år generalforsamling 

 

1. Valg af dirigent 

 

Bestyrelsen foreslog Kaj Duvander der blev enstemmigt valgt 

Kaj konstaterede at Generalforsamlingen var lovligt indvarslet mindst 14 

dage før i Sydkysten, i klubben og op hjemmesiden. 

 

     2. Formandens beretning 

2019 blev igen et begivenhedsrigt år. 

Ungdomsformænd i 2019 

På personalesiden var der en stor udskiftning, i det DIF støttede ungdomsformandsjob, hvor vi 

i løbet af året nåede 4 forskellige ungdomsformænd. 

Forløbet så sådan ud. 

Året med ungdomsformænd startede med Camilla Krabbe, der stoppede 31. marts som følge 

graviditet. Mads Tune kom ind i en 3 måneders periode fra april til juni, inden Annahelena 

Skov Iversen, kom retur fra barsel i august efter at have fået tvillinger. De viste sig dog hurtigt 

at jobbet som ungdomsformand var svært, at forene med skæve arbejdstider og tvillinger 

hvorfor Peskho tilbød sig. I november overtog Peskho så midlertidigt jobbet i 3 måneder imens 

vi søgte nye person til stillingen. I dette forløb fik Peskho en snak med familien og det endte 

med han overtog jobbet fast.  

Alle 3 tidligere ungdomsformænd, satte på hver deres måde et positivt præg på klubben, og 

lejligheden benyttes til at ønske dem held og lykke fremover, i deres nye job. 

Frivillighedsfest 2019 

Den 26. januar afholdtes den årlige frivillighedsfest med ca 30 deltagere, og det var lige så 

fornøjeligt som altid, med hyggeligt samvær og gode snakke med trænerkollegerne i klubben. 

I 2020 afholdtes festen den 18. januar. 

Generalforsamlingen 2019 

Den 13. februar på Generalforsamlingen blev Søren Givsø og Pelle Nielsen indvalgt i 

bestyrelsen som erstatning for Anja Kjær og Walid Ali. Søren valgte dog senere på året at 

udtræde igen af personlige årsager, men nåede at sætte sit positive præg på klubben bl.a. I 

cafeen med nye menu skilte. 



Stort aktivitetsniveau i 2019 

Der er forbrugt og indkøbt for et rekordstort beløb af sportstøj og sportsrekvisitter i løbet af 

året, så godt at især Annahelena var flittig og ikke mindst dygtig til at søge fonde om støtte. 

Det forventes, at der skal skrues ned for forbruget i 2020, ikke mindst fordi det ikke kan 

forventes, at vi modtager lige så mange midler fra fonde i 2020 som i 2019. Kontingent 

indtægter alene rækker ikke til driften og det aktivitetsniveau vi har haft i 2019. 

Kontingentet går bl.a. til DBU medlemssystemer, tilmelding til turneringer, dommerbetaling, 

bolde, spillerdragter, agility udstyr m.v. 

 

Ny leverandør og nye kampdragter 

Året startede med ny treårig aftale med sportsrekvisit leverandør Poul Holm Sport, Karlslunde 

og indkøb af nye sort/røde kampdragter i special fremstilling til klubben nu fra Select, der 

indebærer vi skal bestille 100 stk af gangen. Bestyrelsen valgt et sort/rødt design hvor 

klubbens 3 nøgleord Ligeværdighed-Respekt-Tillid, nu trykkes fast i nakken på alle 

spillertrøjer. 

Klubbens medier 

Lejligheden benyttes til endnu en gang at slå et slag for at sende fotos og små kampreferater 

eller evt. fotos og tekst fra sociale arrangementer eller begivenheder, hvor holdet laver noget 

fælles. Opslagene læses af rigtigt mange, især de hvor der er et foto med. Opslagene er 

samtidigt med til at markedsføre Hundige Boldklub, ikke mindst i lokalområdet, hvilket er 

vigtigt af mange forskellige grunde. 

Undervisning for potentielle unge trænere 

I påsken over 2 dage gennemførte klubben med støtte fra DIF og i samarbejde med DBU og 

Greve Nord en såkaldt ”skills” undervisning, med henblik på at få flere af klubbens unge 

medlemmer mellem 13-17 år til, at være trænere i klubben fremover. 

Ud af 18 deltagere, er der i dag 4 unge der nu er trænere i klubben. Marwa, Ditte, Archibald og 

Ferhat. Så godt gået og velkommen. 

Samarbejde med Greve Nord 

Vi har aldrig tidligere samarbejdet så meget som nu med Greve Nord og det skyldes ikke 

mindst Sørens ankomst og ansættelse i Greve Nord. 

Klubben har udvidet samarbejdet med Greve Nord og i 2019 gennemførtes i foråret udover 

ovennævnte ”skills” aktivitet også lavet Fastelavn for børnene, et fodboldstævne 4. maj i 5 

mands fodbold for spillere mellem 6 og 16 år opdelt i 4 aldersklasser og over året forskellige 

pigeaktiviteter.   

I efteråret var andre fælles aktiviteter træning af mindre børn i de tidlige eftermiddagstimer 

samt endeligt den 24. november en fælles juletræsfest med flot juletræ fra Grønnegården, 

med deltagelse af julemand og godteposer til alle. Som en start skulle børnene, opdelt i 

aldersklasser, gennemføre en forhindringsbane på tid, opsat i Valhallen. 

Tak til de mange hjælpere der gør sådanne arrangementer mulige. 

Tak til Greve Nord for et super samarbejde i 2019 med håbet om en forsættelse af samme i 

2020. 



Rydning af tjørnebed bed mod Ishøj 

Efter flere års forsøg lykkedes det endelig at få ryddet tjørnebedet over mod Ishøj i et 5 

meters bælte med en stor traktor med rydder. Det bør ændre forholdet positivt, i forhold til de 

mange bolde, klubben har måttet kassere på grund af punktering. 

 

Greve Sommerfestival og Motionsholdet herrer +50 

Som det er blevet en tradition var mændenes motionshold +50 igen, repræsentanterne for 

Hundige Boldklub den 25. maj ved Greve Sommerfestival. Klubben deltager for at promoto 

især motionstilbuddet om, at spille fodbold 1-2 gange om ugen. 

Herudover aftaltes det med holdet, at de en lørdag formiddag at de skulle reparere og påsætte 

net på målene så de var klar til forårsturneingen. 

Samme spillere var også involveret ved den første flaghejsning i mange år, da dels flagstangen 

blev lagt ned og rengjort og dels at DIF flaget der markerer vi er ”Get2Sport” klub, blev hejst 

til tops. Vi har i tilknytning til Sommerfestivalen indkøbt 2 markeringsflag, så vi kan 

markedsføre klubben når vi har stævner og har eksterne aktiviteter som f.eks. ovenstående 

sommerfestival 

Dejligt i øvrigt med et hold der tager fat, når det er nødvendigt for driften af klubben. Det er 

nødvendigt for at drive klubben, at der er frivillige kræfter der byder sig til. Tak. 

 

Opstart kvindemotionshold +25 

Den 8. maj, med starthjælp fra DBU, begyndte så i lighed med herrerne, et 

kvindemotions/fitness hold, der træner gennemsnitligt en gang om ugen. Der er ca. 12 

tilmeldte, så holdet kunne godt bruge nogle flere kvinder. 

 

Genoptræningsenheden i Greve 

Ved flere lejligheder i løbet af året, har der været et godt samarbejde med 

Genoptræningsenheden i Greve, der møder op med personer, der måske er blevet opereret, og 

har behov for at få genoptræning via motionsfodbold. Bl.a. var der en arrangement den 6. juni 

med efterfølgende fælles spisning, helbredsmåling og konkurrence. Målet for klubben er 

naturligvis, at en del af spillerne forbliver i klubben på motionsplan. 

Da de spillere der har spillet længe, er blevet væsentligt mere konditionsstærke, overvejes det 

at lave et genoptræningshold inkl. spillere, der ikke er så hurtige. Ligeledes er det planen, at 

der opstartes et hold for pensionister med formiddagstræning i april 2020. 

VEO-kamera 

Efter ønske fra flere trænere blev der i foråret indkøbt et såkaldt VEO-kamera, der især er 

anvendt til optagelse af kampe, og efterfølgende bliver det optagne gennemgået på 

taktikmøder, for en snak om bl.a. løbemønstre på holdet og mulige forbedringer. VEO-

kameraet optager hele kampen og følger bolden, og der er mulighed for f.eks. kun at vise 

passager med de mål der scores og opløbet hertil. 

 



Børnestævne og Store Kampdag 

Kort inden sommerferien den 1. og 2. juni var klubben igen blev tildelt et børnestævne, for alle 

hold i rækkerne hvor klubben var tilmeldt med hold. Vi var igen heldige med vejret og mange 

gæster fra udeholdene, der blev serviceret af Cafeen med udvidet sortiment. 2 juni var der 

ligeledes ”Store Kampdag”, hvor de fleste af hjemmeholdene havde fået flyttet deres kampe til 

denne søndag. 

 

Trænermøder 

Tre gange om året er klubbens trænere og holdledere indkaldt til trænermøde, hvor der er 

lejlighed til at ”smalltalke” med andre trænere, men hvor der naturligvis også er en dagsorden 

der skal nås. Mødet indkaldes inden tilmelding til DBU sommerturnering, efterårsturnering og 

vinterturnering. 

 

”Broen” 

”Broen” blev i efteråret opstartet i Greve Kommune, og er at finde i mange kommuner landet 

over. ”Broen” er en organisation, der hjælper med at betale kontingent, for at unge i familier 

med svag økonomi, så de er i stand til at dyrke sport i en forening. ”Broen” har allerede støttet 

medlemmer i Hundige Boldklub med kontingent betaling. Midlerne kommer især fra 

erhvervsvirksomheder og fonde 

En part der har kontakt til familien og mener det er relevant, sender formelt en ansøgning om 

støtte, hvorefter der i løbet af kort tid tages stilling til ansøgningen som typisk er støtte i et år. 

De ydes p.t ikke støtte til udstyr til at dyrke sportsgrenen der vælges. 

 

Fodboldskole  

I ugen før skolestart afholdt klubben for 8. gang Fodboldskole. Denne gang for 66 piger og 

drenge i alderen 5 til 13 år. Trenden er fortsat at deltagerne gennemsnitligt bliver yngre. Vi 

håber på at de fleste børn og forældre var tilfredse med afviklingen i år.  

Årets højdepunkt var besøg af brandbilen med Johnny, der sprøjtede skum udover pladsen ved 

Valhallen, med hjælp fra de 2 brandassistenter Willy og Bo, så mange af børnene lignende 

snemand i sommervarmen. 

Fodboldskolen blev igen i 2019, besøgt af kommunens borgmester Pernille, DIF og DBU. 

Stor velfortjent tak til køkkenet ved Willy, Thavanamy og Gopi der gjorde, at vi alle fik noget 

at spise. Tak til trænere, trænerassistenter og andre medarbejdere, der deltog i at køre 

Fodboldskolen, og brugte en uge af deres ferie på Fodboldskolen, så vi kom godt i mål. 

I august 2020 er der forventelig Fodboldskole igen. 

 

Børne- og Ungdomsafdelingen 



Året 2019 var præget af stor tilgang på børneholdene og ved pigerne. Ved pigerne tog Marwa 

og Ditte over i maj for træningen af pigeholdet fra Patrick og Nicolas, og er dermed de yngste 

trænere i klubben. Senere på året kom Archibald til som hjælper. 

De fleste klubber har i disse år store udfordringer med at rekruttere trænere til børne- og 

ungdomsholdene 

På børneholdene er det lykkedes med især Alija´s hjælp at skaffe det ønskede antal trænere, 

så vi aktuelt har trænere til yngste årgange 2015 og op. 

Der var sidst på året en dialog i pressen og på vores Stabs hjemmeside, hvorvidt man kunne 

forlange/forvente, at forældre tager en tørn i klubben, hvis deres børn skal spille fodbold i 

klubben. Der var eksempler på at flere jyske klubber, er startet op med den model, og at hvis 

undskyldningen alene er ”Jeg ikke har tid” kunne den ikke kan godtages. Som det også blev 

sagt i medierne, trænere har også travlt med fuldtidsjob og så må man prioritere sine børn 

nogle timer. Frivillige foreninger er ikke en børnepasning, man køber for sit kontingent, så 

skulle beløbet være væsentlig større og hvis egne forældre ikke skulle træne børnene, hvem 

skal så. I Hundige Boldklub er kontingentet så lav, at der ikke kan gives nogen fast løn til 

trænere. 

I Hundige Boldklub er der på alle hold involveret forældre på den ene eller anden måde, men 

langt fra alle forældre, der har muligheden, tilbyder mig bekendt deres hjælp. Så lad dette 

være opfordringen til at byde sig til. 

I børneafdelingen sluttede foråret af med medaljestævner, forskellige steder, afhængige af 

hvem DBU havde valgt som værtsklubber og fortsatte efter sommerferien med 

weekendstævner forskellige steder i oplandet. 

Turneringsmæssigt sluttede efteråret med en 7 plads i årgang 2008 hold A (Bo, Kaj og AK), 

hold B en 9 plads (Anita og Frederik) og hold C en 7 plads (Nuri og Jesper). I pigerne tilmeldt i 

årgang 2008 blev det en 6. plads. Pigerne var presset af det var første turnerings deltagelse 

og der var et antal yngre kræfter på holdet. Årgang 2006/2007 (Hakam og Adnan) blev nr 2, 

Årgang 2005 (Bettina, Emil og Ferhat) blev nr 4 og endelig årgang 2004 (Daniel og Kenneth) 

blev en flot nr 1. Alle hold spillede med i 8 mands fodbold. 

 

Talent træner 

Klubben lavede for efteråret en aftale med Adnan om at fortsætte som såkaldt talenttræner. 

Opgaven har haft fokus på at opdele den største årgang, 2008 efter niveau. De 3 hold i årgang 

2008 drenge, var inden ikke opdelt og spillede på det hold de oprindeligt blev tilmeldt. Årsagen 

til beslutningen var, at når klubben endelig har en stor årgang i denne alder, skulle de drenge 

der ønskede det, udfordres i højere grad og dermed have mulighed for at dygtiggøre sig og 

matches på det niveau, der passede til deres fodboldkunnen. Der blev også tilbudt en ekstra 

træning om ugen.  

Til forårsturneingen 2020 udtages drengene efter niveau. Der forventes lavet 3 hold, hvor 

Adnan har det overordnede ansvar i form af træningsprogrammer og sparring med trænere for 

årgangen. Opdelingen har ligeledes afstedkommet, at der laves et nyt årgang 2007 hold. 

 

Ungdomspokaloverrækkelse 



Pokalafslutningen blev igen i år afholdt i Greve Viden Center, i år den 2. november. Der 

skønnes der var ca. 230 deltagere. Alle hold fik kåret Årets spiller, Årets fighter og Årets 

kammerat med tilhørende taler fra trænerne, med begrundelserne for valget, mens de yngre 

børn alle fik medaljer.  

Årets træner 2019 blev Alija for sit store arbejde med at få børneafdelingen op at stå og med 

at opdele trænere og børn i selvstændige hold i i de yngste aldersgrupper.  

Årets forældrehjælper blev Camilla Lillebæk, der organiserer forældrekørsel til udekampe for 

pigeholdet og gør en stor indsats for at tingene kommer i mål. Har ligeledes været drivende 

kraft til at få kvindemotionsholdet op at køre i klubben i 2019. 

Tillykke med kåringerne. 

 

Seniorafdelingen 

Året startede turbulent med ny træner for hold 1 og kort tid efter stop for samme træner, der 

ønskede at stoppe af personlige årsager. Adnan blev hyret, for at overtage, men turbulensen 

gjorde at nogle spillere ønskede at spille på hold 2 i stedet og dermed var hold 1 presset på 

antallet af spillere. Holdet nåede at spille et par kampe, inden det blev trukket fra serie 3. Nye 

spillere fik ikke indmeldt sig og andre ønskede kun at spille kampene. Hold 2 gennemførte 

foråret men blev også trukket efter få kampe i efteråret, fordi man ikke kunne stille hold. 

Desværre afstedkom det, at klubben for første gang i mange år ikke længere har et 11 mands 

hold tilmeldt DBU turneringerne. 

På 8 mands holdene går det dog meget bedre. 8 mands hold niveau 1 (Martin) blev i sin første 

sæson nr 1. Det anden niveau 1 hold (Eldin) blev i første sæson nr. 2. De 2 niveau 2 hold blev 

begge nr. 3 og holdledere er henholdsvis Brian og Firat. Oldboys (Arek) blev en flot nr. 1. 

Veteraner (Bulent) nr. 6 og endelig Superveteranerne (Claus) nr. 10. 

 

Vintertræningen 

I uge 43 startede vintertræningen, og der var en del flytten rundt og bytten tider trænerne i 

mellem, der gjorde det var en udfordring at bevare overblikket. over hvilke hold især i 

ungdom, der trænede hvornår. Nogle forældre havde også udfordringer med at kende tiderne 

og hvor deres børn skulle møde. Anbefalingen er hellere for meget information end for lidt ved 

overgangen til vintertræning og nye træningstider. 

Klubben ser gerne at alle ungdomshold træner mandage og onsdage for at få fastholde større 

sammenhold i klubben om vinteren. Vi ser på hvad, der er muligt i næste sæson. 

 

Afslutning på året 

 Klubben havde sidste år indkøbt halsedisser til alle og i 2019 har vi også haft mulighed for at 

give en julegave, i form af en jakke med logo til alle ungdomsmedlemmer. Vi håber, at den vil 

blive anvendt hyppigt i børnehaven og skolen for, at profilere klubben positivt. Det er ikke et 

initiativ vi forventer, at kunne gøre hvert år, men helt generelt vil vi meget gerne i 

bestyrelsen, støtte om omkring børne- og ungdomspillerne i klubben.  

Initiativet blev muligt på baggrund af vores køb af sportstøj og sportsrekvisitter ved Poul Holm 

Sport i løbet af 2019 og ved et medfølgende sponsorat. Dejligt at se jakkerne er meget synlige 



i klubben og forhåbentligt også anvendes i skolerne og børnehaverne, for profilering af 

Hundige Boldklub. 

Den 18. december holdets vores årlige jule/nytårs afslutning for trænere og andre frivillige, 

hvor vi ønskede hinanden god jul og godt nytår. Det var også dagen hvor vi tog afsked med 

Hakam som træner. Trænerne kommer og går, men det er værd at fremhæve Hakam, der har 

haft en personlig meget seriøs tilgang til at gøre drengene bedre og bl.a. er årsagen til 

indkøbet af VEO-kameraet. Klubben ønsker ”Held og Lykke” til Hakam og familie, med 

opholdet i Luxembourg. 

Afslutningsvis benyttes lejligheden til at takke trænere og andre frivillige for den store indsats i 

2019. Uden jer ingen klub. Også en tak til forældre, der bidrog med hjælp i løbet af året. 

Beretningen overlades hermed til Generalforsamlingen. 

 

Beretningen blev enstemmigt godkendt 

 

 

     3. Kassererens beretning  

 

Jesper fremlagde regnskab og budget for 2020 med enkelte kommentarer, 

hvorefter det blev enstemmigt godkendt, 

      

 

    4. Valg af formand (Lige år)   

    - Jan blev genvalgt uden modkandidater 

 

5. Valg af kasserer (Ulige år)  

    – Jesper ikke på valg 

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (3 i lige år, 4 i ulige år.) 

    - Stig var som eneste på valg og ønsker genvalg og blev genvalgt 

    - Bestyrelsen indstillede Camilla Lillebæk der også blev indvalgt 

    - Kaj Duvander tilbød også at indtræde i bestyrelsen og blev ligeledes valgt 

 

7. Valg af revisor. 

- Henrik Gøtze blev genvalgt 

 

8. Valg af suppleanter for bestyrelse og revisor. 

- Bo Christiansen blev indvalgt som bestyrelses suppleant 

 

9. Fastsættelse af kontingent. 

- Kontingenter fastholdes i 2020  

 

10. Indkomne forslag. 



     -Vedtægtsændringer 

 

Forslag til vedtægtsændringer: 

 

§ 6 Generalforsamlingen 

 

Stk. 1. 

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned. 

Stk. 2. 

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med angivelse af tid og sted og 

foreløbig dagsorden, med mindst 14 dages varsel ved skriftlig indkaldelse enten 

direkte til medlemmerne eller ved bekendtgørelse i ”Sydkysten”, på klubbens 

hjemmeside ”www.hundigeboldklub.dk” og ved opslag i klubhuset . 

§ 8 Klubbens medlemskaber 

Klubben er medlem af Sjællands Boldspil Union (SBU)og Danske Gymnastik- og 

Idrætsforeninger (DGI) og er herved underkastet disse organisationers vedtægter og 

love. 

 

Ændres til: 

§ 6 Generalforsamlingen 

Stk. 1. 

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden den 15. marts. 

Stk 2: 

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med angivelse af tid og sted og 

foreløbig dagsorden, med mindst 14 dages varsel ved skriftlig indkaldelse enten 

direkte til medlemmerne eller via klubbens hjemmeside ”www.hundigeboldklub.dk” og 

ved opslag i klubhuset 

§ 8 Klubbens medlemskaber 

Klubben er medlem af DBU Sjælland og er herved underkastet denne organisations 

vedtægter og love. 

 

11. Eventuelt 

Stig nævnte at i flere københavnske kommuner, var det ikke længere tilladt at tilbyde 

medlemmer fra andre kommuner medlemskab, på grund af manglen på 

sportsfaciliteter. Disse var forbeholdt kommunens egne borgere. 



Der var under dette punkt ligeledes en snak om at man skulle acceptere mindre 

klubber adgang på Hundige Boldklubs baner. Dette var der ikke stemning for. Man 

skal have medlemskab i klubben, hvis baner ønskes benyttet i sommerperioden.  

Om vinteren kan man via kommune søge ledige tider på Kunsten. 

 

 


