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Referat af generalforsamling i Gentofte-Vangede Idrætsforening  

Tirsdag 2/10 2018 kl. 19.00 for året 2017/18: 
 

Fra bestyrelsen deltog formand Jesper Sørensen, næstformand Ulrik Borch, kasser Rene Jensen, Kristian Boye, Ulrik Nissen 
og Kenneth Mortensen. 

 
Formand Jesper Sørensen bød velkommen til de fremmødte. 

 
1. Valg af dirigent  

Bestyrelsen foreslog Bjarne Christensen, hvilket blev enstemmigt vedtaget af forsamlingen. 

Bjarne Christensen modtog valget og konstaterede at der var en referent til stede.  

Bjarne Christensen konstaterede herefter yderligere, at generalforsamlingen ifølge vedtægterne skulle afholdes inden 
udgangen af september. 
Rene Jensen oplyste, at det tidsmæssigt ikke var muligt at færdiggøre regnskab fra ekstern revisor, hvorfor det ikke gav 
mening at afholde ordinær generalforsamling uden aflæggelse af regnskab og så efterfølgende afholde ekstraordinær 
generalforsamling udelukkende med det formål, at aflægge regnskabet.  

Derfor fremsætter bestyrelsen også forslag til ændring af vedtægter, jfr. efterfølgende. 

Beslutningen blev taget til efterretning af forsamlingen.  

Poul Gregersen mente, at det var bemærkelsesværdigt, at der igen i år ikke var udfærdiget korrekt dagsorden i henhold til 
vedtægterne fsv. angår valg til bestyrelsen. 

Referatet rettes til derefter.   
 

2. Formandens beretning v /Jesper Sørensen 
 

”Det har været et travlt år i GVI. 

Der har været mange eksterne møder, som vi har deltaget i, både i fodboldforbundene og i kommunalt regi. 

Der har været ændringer på vej mange steder og nye arbejdsgange skulle læres. 

Bare det ny GDPR (persondataregister) har været en tidsrøver at få implementeret, både i forhold til medlemsdata og 
betaling af kontingent. Det er der blevet kastet et hav af timer ind i.  

Det har været et godt og nødvendigt tiltag som nu gør, at vi overholder de nye regler der er på området, det har også 
betydet lidt færre ringbind på kontoret. 

Der er også kommet ny procedure omkring banefordeling, hvilket har betydet klart flere møder inden vintertider og haltider 
er fordelt. 

Der har også været mange byggemøder omkring anlæg af vores kunstgræsbane, samt hegnsprojektet -  sidstnævnte er nu 
afsluttet. 

Så vi har ikke ligget på den lade side, og vi kunne nok godt have brugt et par ekstra hænder i perioder. 

Det har været et år med både op og nedture, så på den måde er alt vist som det plejer. 

Når vi snakker nedture, er der særligt 2 der falder mig ind: 

Den sportslige var naturligvis at 1. senior missede oprykningen til 2.div efter en gang gummi-ben, men at det ligefrem 
skulle være målscoreren der blev afgørende, var en hård pille at sluge også for spillere og staben omkring 1. herreholdet. 

Men vi manglede marginalerne og måske også evnerne i enkelte situationer.  
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Vi kan nok alle finde et par sekvenser, der kunne have sikret dét der manglede, men sådan har de andre klubber det nok 
også.  

Og så må vi jo glæde os over, at Vanløse ser ud til at klare sig deroppe, det giver håb - hvis det skulle lykkedes for GVI en 
dag.  

Men det er ikke nemt med kun én oprykker fra rækken i indeværende sæson. 

Den anden store skuffelse var da vi fik at vide, at vi ikke fik kunst på opvisningsbanen til denne vinter. Det har været en 
svær pille at sluge, at vi igen skal mangle plads til alle vores medlemmer de næste 6 måneder! 

Vi havde i den grad set frem til bedre træningsforhold. 

Men projektet er ikke droppet – det er flyttet, og til dem der ikke har hørt begrundelsen, så er der flagermus i træerne bag 
udskiftningsboksene på bane 1 (opvisningsbanen).  

Det var derfor ikke tilladt at sætte lysmaster op ad hegnet mod disse træer. 

Det er derfor besluttet at rykke bane 1, så den i fremtiden kommer til at ligge op langs stien, der fører op mod vores 
nuværende kunst. 

Det vil give færre lysgener, da de 2 oplyste baner så vil være mere sammenhængende.  

Der pågår lige nu undersøgelser af jordbundsforholdene med den nye placering og det er meningen at arbejdet skal starte i 
juni og at banen er færdig ca. 1. november 2019. 

På fodbold-siden var der meget at glæde sig over - især i forårssæsonen. 

På kvindesenior blev man i efteråret igen ramt af uheld og mærkelig klagebehandling.  

En ellers vunden klage blev omstødt og så var kvinderne pludselig nedrykkere. Men det slog ikke trænere eller spillere ud, 
så de arbejdede videre med at integrere de unge med de ”ældre”.  

Det resulterede i en bredere trup, som også gjorde det muligt at vinde rækken i foråret. Rigtigt flot arbejde! 

Også på 2. senior har der været fremgang at spore-  

Vi har endelig fundet de 2 trænere der kan løfte opgaven. Med Eric Stenhard og Morten Sønderby har vi fundet 2 trænere 
med GVI i hjertet og evnerne i orden, der er stor fremgang at spore og en hel del spillere er vendt tilbage.  

Hvis fremgangen fortsætter, tror jeg godt at de kan spille med om oprykning i foråret. De ligger p.t på førstepladsen, men 
der bliver ikke spillet om oprykning i efteråret i serie 1. 

Vi leder med lys og lygte efter en 3. holds træner, så vi kan dele træningen op og give de unge spillere mulighed for at spille 
kampe på 3 senior. Det er vigtigt, at der er et hold, som kan tage hånd om vores unge spillere når de bliver seniorer. 

Lige nu er alt under 2. senior lukkede hold. 

Vores U19 spillede også en stærk forårssæson og med kun ét nederlag blev det til en 2.plads. Det resulterede i at holdet 
blev rykket op i Øst 1 her til efterårssæsonen.  

Det kan godt mærkes at niveauet er højere, men der er forhåbninger om at de kan blive oppe og få forårssæsonen med i 
det fine selskab. Trænerne Flemming og Peter har hele tiden haft det mål at spillerne skal gøres klar til den seniorbold der 
venter dem. 

Børne og ungdomsfodbolden i GVI trives og der bliver trænet rigtig godt klart de fleste steder. Vi har opjusteret en del på 
vores ungdomstrænere og fået nyt blod ind udefra. Det koster lidt mere, men skulle også gerne højne niveauet på banerne. 

I børnefodbolden har vi indgået et samarbejde med FCK der går under navnet ”bedre børnefodbold” - det skulle gerne 
fjerne den ulighed i træningsniveauet der kan komme, hvis vi deler op for tidligt.  

Det er et projekt som Kristan Boye er ansvarlig for, og som så småt er under opstart. 

Pigefodbolden i GVI har stadig svære kår, men vi har en kæmpe ambition om at det skal lykkes. 

Og der er nu samlet et stærkt hold af trænere og specialtrænere og der er bla. lavet aftale med en tidligere 
ungdomslandholdsspiller, som kommer og træner med pigerne 1 gang om ugen. 

Der vil også komme et ekstra træningstilbud kun for piger. 

Det er Ken Jeppesen, der er tovholder der på dette tiltag, så det er i gode hænder. 
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Dette år er der desværre også gået nogen bort:  

I marts var det Henrik ”Røde” der gik bort alt for tidligt.  

Der blev sagt farvel i Vangede Kirke og i kirken var det tydeligt at se, at Henrik var en rigtig Vangede-dreng og rigtig mange 
var mødt op for at sige et sidste farvel.  

Frivillige: 

Vi har stadig en masse frivillige, som giver en hånd med i det daglige. Mange vil mene at det er Tordenskjolds soldater, 
men der kommer stadig en ny i fælden i ny og næ.  

Og vi kan sagtens bruge flere.  

Det vi ikke selv kan lave, skal vi betale for at få gjort.  

Et par af de frivillige der har hjulpet til i mange år, og som stadig tager en ordentlig tørn er: 

Peter Hegelund, som udover, at være formand i ”Støtterne”, også hjælper klubben med at trykke alt det tøj, der bliver solgt 
på vores webshop. Mange tak for det. 

Peter er også med i Klub 100, hvor han sammen med Karin og Majken er med til at skabe liv omkring vores 1. hold kampe. 

Karin og Elvin driver GVI banko -  jeg ved ikke, hvor mange år de har kørt det, men det er svært at forstille sig et bankospil 
uden dem.  

Det giver også et overskud til klubben hvert år. Vi takker for indsatsen. 

Poul Bonde har stadig rollen som banefordeler og dommerpåsætter, med vores egne dommere. 

Der er også en masse frivillige ude på banerne i form af forældretrænere og holdledere. 

De er helt uundværlige for fodboldklubben ude på banerne. Mange af dem bruger 8-10 timer om ugen. 

Man kan ikke tale om frivillighed uden også at nævne Seniorklubben.  

De er altid klar til at give en hånd. Det gælder både når anlægget skal plejes lidt ekstra eller når der skal spilles 1. senior 
kamp i Mosen. De er også klar til at fortælle hvordan man plejer at gøre i GVI, men er som regel også klar til evt. nye måder 
at gøre tingene på. 

Hjemmesiden: 

Jeg hører desværre tit, at der er utilfredshed med hjemmesiden - der bliver ikke opdateret nok på hvad der sker i klubben og 
på holdene. 

Lige nu er vi på vej med en ny DBU baseret platform, hvilket vil lette arbejdet omkring holdene og fodbolddelen på sigt.  

Men den har samme udfordring som de tidligere, der er nogle der skal skrive de historier der skal på.  

Kenneth passer vores hjemmeside, og det gør han godt, hvis der er nogen der har en historie eller et par billeder fra kampe 
eller events, så lægger han dem på hurtigt. 

Jeg er blevet passet op et par gange på det seneste, hvorfor er der ikke flere kampreferater fra U19-U17, 2. og 3. senior 
mv.?  

I gamle dage gjorde holdlederne det.  

Det korte svar er at der ikke er holdledere mere, og det er ikke en rolle trænerne tager. Der er dog én dinosaur tilbage i 
klubben; Flemming Travn er helt fantastik til at beskrive dameseniors kampe.  

Så hvis vi skal have en levende og spændende hjemmeside, så skal vi alle levere materialet. 

Og det hele skal ikke være grammatisk korrekt, det er bare om at komme i gang. 

Den nye hjemmeside skulle gerne være oppe og køre i starten af det nye år. 

Vi kunne godt bruge en fast person der kunne skrive om vores 1.senior kampe, fordi der er desværre ikke altid èn fra 
bestyrelsen, som er ude og se kampene.  

Der er lavet aftale med en fotograf der leverer billeder fra kampene - så ofte det er muligt. 
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Sponsor: 

På sponsor siden leder vi efter nye veje og emner.  

I februar afholdte vi for første gang E-sport arrangement i GVI - nemlig FIFA 2018. 

Det var en meget svær ting at starte op, det måtte flyttes og alle pladser var ikke solgt.  

Men vi gennemførte og det blev en fantastisk dag, hvor alle hyggede sig uanset alder. 

Det kan godt være, at der kommer noget lignende igen. 

Jeg vil gerne her benytte lejligheden til at takke alle de sponsorer vi har, både de gamle trofaste og de nye der er kommet 
til. 

Og skulle der være nogen der har lyst til at hjælpe sponsorudvalget, eller som har nogle ideer til hvem vi kan kontakte, er 
det altid velkomment. 

Kenneth Mortensen og Ulrik Nissen er bestyrelsens sponsorkontakter.  

Økonomi 

Økonomien er stadig meget stram i GVI - der er faldende indtægter stort set hele vejen rundt.  

Vi prøver at føre en ansvarlig økonomisk politik, men det kan være svært, når der ikke kommer de penge ind vi havde 
regnet med.  

Kommunetilskuddene har været faldende både anlæg- og medlemstilskuddet. Det er ikke fordi kommunen ikke kigger vores 
vej, men det går nok mod mere og mere brugerbetaling.  

Derfor skal der også gerne findes nogle alternative indtjeningskilder, hvis vi skal fortsætte med at drive en sund klub.  

Rene kommer ind på regnskabet og budgettet for 2018/2019 senere. 

Jeg vil stadig skrive under på at vi er en klub i udvikling og at klart det meste, går i den rigtige retning. 

Men der er sneget sig en uskik ind i vores klub. 

Tonen er simpelthen blevet for skarp.  

Det gør ondt helt ind i sjælen, når vores modstandere skriver, at de ikke er blevet ordentligt behandlet, når de har været på 
besøg i Nymosen, eller at vi ikke viser GVI-format når vi er på besøg hos dem! 

Især omkring kampene er tonen skærpet, det gælder både fra trænere, forældre og tilskuere. 

Vi i bestyrelsen har et stort ønske om at vores spillere, trænere og dommere skal være fredet, når der spilles. 

Der er ikke nogen, der er blevet bedre af at få et møgfald med på vejen, hverken spillere eller dommere.   

Mange af vores børnespillere skal, som det er nu, vælge, om de vil høre efter træneren eller forældrene, som står og råber 
forskellige ting fra begge sider af banen.  

Det er også tit, at der bliver stillet spørgsmål ved trænerens/spillernes evner, når vi taber.  

Lad os nu gå forrest i kampen for den gode tone og opførsel, lad os bakke op om spillerne og trænerne.  

GVI skal være et godt/trygt sted at spille fodbold, så lad os stoppe med de dårlige vaner, og starte på en frisk. 

Og husk - hvis man ikke har noget godt at sige, så tie stille. 

Ovennævnte er skrevet fordi jeg ved, at vi kan gøre det meget bedre hvis vi bare tager os sammen. 

Tirsdag d. 4. september 2018 dannede Nymosen rammen om en pokalkamp mod Sønderjydske fra Superligaen.   

Jeg havde taget en fridag, fordi det var en helt speciel dag.  

Dagen op til, havde Seniorklubben aftalt at mødes for at hjælpe med at få vores hjemmebane til at stå helt skarpt.  
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Der blev slået græs, flyttet jordbunker og fjernet gamle mål - alt sammen for at give et godt indtryk af vores klub!  

Snakken gik hele dagen om hvor mange der mon ville komme og se kampen.  

Jeg tror de mest optimistiske sagde 700, men 5 min før kampstart var der 30-40 meter kø og det væltede ind med børn i 
GVI-tøj, forældre, naboer, sponsorer - nye og gamle trænere -  ja næsten, alle der engang havde haft sin gang i klubben.  

Over 1000 mennesker kom der - HELE klubben var med til at skabe en fantastisk dag. 

Alt var i den gode ånd, vores gæster fra Sønderjydske var målløse over, hvad vi havde stablet på benene, den gode 
stemning, gæstfriheden og det dejlige klubhus.  

Deres træner skrev sågar en mail et par dage efter, hvor han takkede for vores måde at være på. 

Og jeg har hørt, at hyggen på terrassen fortsatte til efter midnat. 

Jeg ved godt, at det er noget specielt at have et Superliga hold på besøg, men lad os nu øve os på den gode stemning til 
hvis det skulle ske igen. 

Tak for ordet 

Formanden 

Beretningen blev herefter overgivet til forsamlingen: 

Poul Gregersen forespurgte til Cafe-udvalgets status og virke. Den gamle forpagtningskontrakt er opsagt og ny indgået 
med Bistro 28.  

Cafe-udvalget består d.d. af Ulrik Borch og Kenneth Morgensen.  

Poul Gregersen stillede spørgsmål til bestyrelsens habilitet ved det opsøgende arbejde / indgåelse af aftale med ny 
forpagter.  

Tusse var undrende overfor Poul Gregersens formål med spørgsmålet og fandt det ikke hensigtsmæssigt at denne form for 
”mistillid” blev rejst, når det var tydeligt at GVI´s brugere af Bistro 28, Bistroens virke i GVI og klubbens foreningsliv 
blomstrede i inde og udeområderne, efter at Bistro 28 er landet i GVI. 

Ulrik Borch fremførte, at den indgåede kontrakt er sket på 3. mandsvilkår og uden at der er tale om nogen form for 
interessesammenfald. 

Forsamlingen godkendte herefter formandens beretning.  

 
3. Kassereren aflægger regnskab v/Rene Jensen 
 

Årets resultat viser et underskud på kr. -43.544 – dvs. desværre røde tal.  

Regnskabet, som er opstillet af den eksterne revisor, er ikke umiddelbart sammenligneligt med tidligere års regnskaber, 
idet det er opstillet efter årsregnskabsloven.  

Rene Jensen havde igen i år delt regnskabets hovedposter op og fremviste dem i ”lagkageform”.  

Det er stadig svært at få nye indtægter, idet hovedposterne jo består af kontingent og sponsorater. 

Derudover yder de frivillige et stort stykke arbejde så fodboldskoler, både GVI´s egen, men også skoler i samarbejde med 
Gentofte Kommune kan gennemføres. Dette arbejde giver også en pæn sum til GVI. 

Derudover gør GVI´s sponsorudvalg et kæmpe stykke arbejde for at tiltrække nye emner. (Sponsorudvalget er altid åbent 
for henvendelser fra potentielle sponsorer!) 

Der, hvor omkostningerne løber hurtigst, er på træner-siden, idet omkostningen øges i takt med, at frivilligheden i de 
yngste rækker svinder.  

GVI´s eksterne og interne revisor har været til møder med Rene Jensen og det videre forløb er aftalt. 

Der vil fremadrettet blive indarbejdet specifikationer, som er mere sammenlignelige indenfor de enkelte aktiviteter.  

Sven Kjær spurgte til, hvorvidt der fremadrettet er tiltag i gang om forhandling af forpagtningsafgift.  



 

 

Referat af GVI´s generalforsamling for året 2017/18 - afholdt 2. Oktober 2018                                                                                           side 
 

6   

Ulrik Borch oplyste, at forpagtningen skal afspejle markedslejen. Cafeen giver liv og god mad – og tager ansvar for både 
klubbens medlemmer og øvrige interessenter.  

Regnskabet blev herefter taget til efterretning.  

Budget 2018/19 – v/ Rene Jensen 

Der budgetteres med et overskud på ca. kr. 16.000. 

Det er dog stadig meget stramt og hver krone skal vendes.  

Fsv. angår medlems- og administrationstilskud i henhold til Folkeoplysningsloven forhøjes den samlede pulje på 
kommunalplan, men hvilket omfang det berører Gentofte-Vangede Idrætsforening kendes ikke i skrivende stund.  

Det kan ikke forsvares, at der hensættes midler til 100 års fødselsdag så længe der er negativ drift og egenkapital.  

Sven Kjær foreslog at lave en fund-raising til at oparbejde en jubilæumskapital dette jubilæum i 2021 – eksempelvis et 
ekstraordinært kontingent på frivillig basis.  

Det kan ikke forsvares, at fjerne trænere fra et hold mod at afsætte midler til et jubilæum – enderne skal mødes både på 
og udenfor banerne.  

”Jubilæumstanker” er dog i gang i bestyrelsen – rammerne skal på plads, og det arbejdes der på.  

Mange har tilkendegivet deres frivillighed til dette jubilæum og det er bestyrelsen glade for.  

Meld jer gerne med jeres kreative tanker, idéer og frivillige timer. 

Er der yderligere spørgsmål er man velkommen til at kontakte Rene Jensen. 

Det oplyses på forespørgsel fra salen, at der er rift om GVI´s ungdomsspillere.  

Bl.a. er der henvendelser fra superliga og divisionsklubber.  

Dvs. der bliver gjort noget fodboldmæssigt rigtigt i klubben.  

Budgettet blev herefter vedtaget.   

 
4. Indkomne forslag. 
 

Bestyrelsen er fremkommet med forslag til ændring af vedtægter, jfr. det anført under generalforsamlingens punkt 1: 
Fra: 
Vedtægternes §18: 

 
Den ordinære generalforsamling afholdes medio september. Indvarsling sker med 30 dages varsel ved opslag i klubhuset 
og på klubbens hjemmeside eller i medlemsbladet. 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder det fornødent eller når mindst 35 medlemmer skriftligt 
fremsætter begæring herom mod angivelse af de spørgsmål, der ønskes behandlet. Indvarsling sker efter de samme regler 
som for ordinære generalforsamlinger. 

Til: 

Vedtægternes §18: 

Den ordinære generalforsamling afholdes medio oktober. Indvarsling sker med 30 dages varsel ved opslag i klubhuset og 
på klubbens hjemmeside eller i medlemsbladet. 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder det fornødent eller når mindst 35 medlemmer skriftligt 
fremsætter begæring herom mod angivelse af de spørgsmål, der ønskes behandlet. Indvarsling sker efter de samme regler 
som for ordinære generalforsamlinger. 

Poul Gregersen fremsatte ændringsforslag: - at der skal anføres primo eller ultimo oktober.  
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Ordstyrer Bjarne Christensen oplyste, at et ændringsforslag skal fremsættes skriftligt inden generalforsamlingen, hvorfor 
det blev afvist.   

Der var sluttelig enighed om at anføre i vedtægterne, at generalforsamlingen skal afholdes i oktober, dog ikke i uge 42 
(skolernes efterårsferie) 

5. Valg til bestyrelsen. 

5.a Valg af næstformand for 2 år - Ulrik Borch genopstiller og blev genvalgt.  

5.b Valg af kasser for 2 år - Rene Jensen genopstiller og blev genvalgt.  

5 c: Valg af øvrige medlemmer -   
 
Kristian Boye genopstiller og blev genvalgt for 2 år 

Kenneth Mortensen genopstiller og blev genvalgt for 1 år 

 Seniorklubben v/ Sven Kjær tog ordet. 

”År efter år leverer vores mange trænere, frivillige som aflønnede, et fremragende stykke arbejde i GVI og det hædrer 
seniorklubben med glæde. Men vi har også en anden gruppe som er fuldstændig afgørende for at have en velfungerende 
fodboldklub, og det er vores holdledere i de enkelte årgange.  

En af dem er en tålmodig kvinde, som år efter år har haft overblikket for vores årgang 2005 hold 2 og 3, hvor hun har været 
med til at sikre, at så mange som muligt af vores 2005-drenge kommer ud og får spillet kampe.  

Holdlederarbejdet kan være et utaknemligt job, fordi der skal skaffes spillere, ordnes kørsel og ja, sågar tager hun også 
trænertjansen en søndag morgen på Amager, hvis der er brug for det! 

Der er faktisk ikke mere at sige, end at årets leder i gennem mange år har gjort et fantastisk stykke arbejde.  

Ikke bare for vores årgang 2005, men også årgang 2007, når der er brug for en hjælpende hånd.  

Et stort tillykke til Louise Berglund!! Titlen er i den grad velfortjent.  

Et stort applaus til Louise, som fik en pokal med hjem.  

Stort tillykke skal lyde.  

Louise takkede for opmærksomheden, og afslørede faktisk, at hun var en ”Skovser-pige”, men som nu har fundet sine 
rødder i GVI.  

”GVI indeholder de værdier, som jeg rigtig godt kan lide og som jeg gerne vil give videre. Jeg takker for den flotte pris.” 

 
 

6. Valg af revisorer. 
 

Arbejdet med det eksterne revisionsfirma Info Revision fortsætter, såfremt forsamlingen er enig. 
De 2 interne revisor, som blev valgt ved sidste års generalforsamling, genopstiller. 

Der var ingen andre forslag. 

Valgene blev derfor godkendt. 
7. Evt.  

Intet.  

Formanden afsluttede generalforsamlingen og takkede de fremmødte.  

Der mødte 8 udover bestyrelsen.  

Generalforsamlingen sluttede kl. 20:35. 

Ref. Tusse 

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således: 
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Forretningsudvalg: 

Formand Jesper Sørensen – på valg i 2019 

Næstformand Ulrik Borch – på valg i 2020 

Kasser Rene Jensen – på valg i 2020 

Øvrige medlemmer 

Kristian Boye – på valg i 2020 

Ulrik Nissen – på valg i 2019 

Kenneth Mortensen – på valg i 2019 

 


