
GENERALFORSAMLING GVI 13. september 2016 
 
 

Poul Gregersen valgt til dirigent. 
 
Han konstaterede lovligheden af generalforsamlingen, indkaldt rettidigt ref §19  
Generalforsamling havde xx fremmødte, ud over bestyrelsen, hvor alle var deltagende. 
 
Ulrik Nissen referent. 
 
Punkt 1 - Formandens / foreningens beretning fremlagt at Jesper Sørensen. 
 
Man skal være lidt af en gnavpot for ikke at komme i godt humør, når man træder ind på vores 

hyggelige anlæg i Vangede, hvor så meget fodboldglæde dag ud og dag ind bliver plantet godt og 

grundigt i GVI’s muld. Derfor er det da også med et smil, jeg står her og fremlægger formandens 

beretning. Vi har nået meget siden sidste generalforsamling, dels fordi det er 1 ½ år siden der sidst var 

generalforsamling. Dels fordi vi har haft mange projekter for at gøre fodbolden og oplevelsen i GVI 

endnu bedre. Et af de overordnede mål med at flytte regnskabsperioden var at få et større overblik over 

vores faktiske udgifter til at drive klubben.  Vi er derfor stolte af at kunne præsentere et sundt regnskab, 

der giver plads til fortsat udvikling af det generelle sportslige niveau i klubben. 

Vi har fået ansat en administrativ medarbejder på deltid, det har blandt andet sikret at der er 

fuldstændig styr på vores medlemsdatabase. Det har endda ført til at formanden blev ringet op af DBU. 

De ville gerne vide, hvad vi havde gjort for at nedbringe vores bøder så drastisk, så vi kunne som det 

gode eksempel der viser de andre store klubber i København, at det godt kan lade sig gøre. 

Den gode kurs vi lige nu er inde i, var ikke mulig, hvis det ikke var for alle vores frivillige, der dagligt er 

med til at gøre GVI til et fantastisk sted at komme. Det kan godt lyde som en kliché, men det er virkelig 

en dybfølt sandhed. Vi øver os faktisk også på at blive endnu bedre til at vise hvor meget vi værdsætter 

den frivillighed derude på græsset og kunsten. I det forgangne år genindførte vi en trænerfest som et af 

flere kommende tiltage for at vise vores taknemmelighed og forhåbentlig ryste os alle bedre sammen. 

Glæden over de frivillige gælder både alle de frivillige trænere som er med til at præge vores unge 

mennesker både på det fodboldmæssige plan men i høj grad også på det menneskelige plan. Men det 

gælder naturligvis også dem der hjælper klubben, når der er arrangementer som 1. Holds kampe, 

fødselsdage, Bankospil og deltagelse i diverse udvalg.  

Der skal lyde en stor tak til GVI´s Støtter som utrætteligt trykker tøj til vores børn 2 gange i ugen, og som 

samtidig har uddelt flere støttekroner tilbage til ungdommen i forbindelse med stævner/turer mm.  Det 

er en sand fornøjelse at se det resultat, vi kan skabe, når vi arbejder sammen og tænker på hinanden. 

Medlemmer på alle niveauer. 

Vi er stadig en af de helt store klubber i KBU med over 1000 medlemmer, hvilket vi er meget stolte af. 

Det har vi prøvet at fastholde ved at sende flest mulige træner på både A-B-C kurser, så vi fortsat kan 



holde et fagligt højt niveau. Målet er at skabe de tryggeste rammer for udvikling af både spillere og 

trænere. Det var derfor naturligt, at vores nu afgåede ungdomsformand Jackie Nissen skulle videre ud i 

fodboldverdenen og prøve talentet af. 

Jackie var en af ophavsmændene bag ” den blå GVI-tråd” og ungdomsformand gennem de sidste 2 år. Vi 

vil gerne takke Jackie for det store arbejde han har gjort for børne- og ungdomsfodbolden i sine mange 

år i klubben. 

Til at overtage udviklingen af børne- og ungdomsfodbolden har vi fået 2 meget kompetente fyre ind. 

Søren Fjorting er tilbage i klubben, i en rolle hvor han er i den absolutte top i Danmark, nemlig 

talentudvikling. Han skal være med til at udvikle vores bedste spillere til deres fulde potentiale. 

Derudover skal han agere sparringspartner for vores 1. Holds trænere i børne- og ungdomsafdelingerne.  

Ken Jeppesen har været træner i GVI i både dame- og herreafdelingen. Han kommer fra en stilling som 

breddekonsulent i DBU. Ken skal derfor være med til at udvikle vores B-C -D trænere, og være med til at 

indfri bestyrelsens ønske om at vi skal være den bedste klub også for B-C-D spillere. 

Søren og Ken er allerede kommet godt i gang og har afholdt den første uddannelsesdag for vores 

trænere, ”Store Trænerdag ” var en stor succes med 25-30 deltagere på alle niveauer. 

Det samarbejde lover godt for fremtiden og videre udvikling af ”den blå GVI tråd”. 

Vores store arbejde på ungdomssiden har medført, at vi nu har 3 hold med i fællesrækkerne 

(divisionerne), hvilket giver håb for at der kommer flere til de næste år. 

Vi må dog erkende, at det kniber noget mere på pigesiden. Der har vi haft en større tilbagegang i 

medlemsantallet. Derfor har vi gjort Flemming Travn til pige ansvarlig, Flemming har gennem mange år 

været engageret pigetræner og har netop startet et ung senior projekt op for at få nogle af de gamle 

piger tilbage. Vi mener helt klart, at Flemming er den rigtige mand til opgaven, men ved også at det 

bliver det lange seje træk der skal få pigefodbolden i GVI til at vokse igen. Det er ingen undskyldning, 

men vi har for nyligt talt med DBU København omkring pigefodbold, og det er en stor udfordring at 

samle nok piger til at skabe klubhold rundt omkring i de københavnske klubber, så vi står ikke alene med 

udfordringen. 

Senior fodbold 

1.Senior har det seneste år vist, at vi har niveauet til at spille med i sub-toppen af Danmarksserien, hvor 

fokus er på at få flere af de unge spillere i kamp.  Det har givet fine debuter til flere unge spillere der har 

trådt deres barnesko i GVI. Vi vil gerne rose trænerteamet for deres mod til at prøve de unge talenter af, 

og være meget engagerede i ungdomsfodbolden i GVI. 

2. senior  

Igen i år har 2. Herre vist sig at være en glimrende rugekasse for vores egne talenter, og har de seneste 2 

halvsæsoner ligget i toppen af serie 1.   



3 senior  

Det er med stor fornøjelse at vi har fået et nyt 3.senior som består af ”gamle” GVI spillere der har hold 

1-2 år pause, men nu igen har fået lysten tilbage sammen med deres gamle træner Flemming Dybkilde. 

Damesenior  

Vi har igen i år haft fremgang på medlemssiden på vores 1.Damer, det er glædeligt, at de takter Christian 

fik sat i gang sidste sæson fortsætter. Super godt gået. 

Anlæg 

 Vi har nu fået hegn omkring det meste af vores anlæg. Vi er glade for at kommunen fortsatte projektet 

på trods af de udfordringer mosen gav os. 

Vi har grundet vores sundere økonomi kunnet søge klubrumspuljen så det indre hegn ved kunstbanen 

kunne blive skiftet ved samme lejlighed. 

Så har vi i samarbejde med Gentofte Ejendomme fået lavet nyt hegn omkring vores materiale gård. 

Vi har også fået terrasse, som skulle give basis for mange hyggelige stunder og arrangementer. 

Fyrværkeri 

GVI holdt igen i 2015 fyrværkerisalg på vores baner fra den 27-31 december, igen i år fik vi sat en tyk 

streg under hvad vi kan i klubben, når vi rykker sammen i bussen. Der er så mange frivillige at vælge 

imellem, at det er en fornøjelse, det er alt lige fra gamle klubfold til seniorspillere og et hav af forældre 

og børnetrænere. Alle de frivillige er med til at gøre at det hårde arbejde bliver super hyggeligt. 

Der skal også lyde en stor tak til dem der kommer ned og køber fyrværkeri hos os, de er med til at vi kan 

lave et pænt overskud som er til gavn for alle i klubben. 

Kæmpe tak for indsatsen og på gensyn 2016 

Fodboldskoler 

For at par år siden besluttede vi os for at udvikle vores egen fodboldskole, og det har udviklet sig til en 

kæmpe succes med en markant fremgang i antallet af glade drenge og pige som tog en hel uge med 

sommerfodboldskole i GVI i uge 26. Fra omkring 160 unger i 2015 rundede vi 200 i 2016. Cafeen 

summede af liv da alle billetterne var solgt med frokost som Karmaman på fornem vis stod for. 

Senere på sommeren var det også en stor fornøjelse at hjælpe Gentofte Kommune med at afholde Aktiv 

Sommer i GVI, hvor omkring 70 glade drenge og piger tog 3 dage på en fodboldskole mesterligt lavet af 

vores dygtige U17 drenge. 

Masser af nye mål i sigte 



Det har været virkelig spændende 18 måneder, hvor vi har flyttet GVI på vores udvikling af børne- og 

ungdomssiden. Vi har været i 2. Division, og vi ser flere og flere af vores egne talenter byde sig til i 

forhold til vores A-trup på seniorsiden. Alt er ikke perfekt. På børnesiden vil vi gerne være bedre til at 

støtte de mange trænere som står dag ud og dag ind med et 2. eller 3.hold og giver dem gode 

fodboldoplevelser. Det skal vi støtte, udbygge og gøre endnu bedre, og vi føler at vi er godt på vej med 

vores nye setup. Samtidig bygger vi hele tiden på i forhold til udviklingen af de bedste. 

 Alt sammen samtidig med at vi holder godt øje med vores økonomi, så vi fremadrettet kan fortsætte 

med at præsentere en god økonomi i GVI til gavn for vores medlemmer. Og være i stand til at fejre vores 

100 år fødselsdag med manér i 2021. 

 Med de ord vil jeg sige tak for fantastiske 18 måneder. 

Jesper Sørensen, Formand 

 
Punkt 2 - Regnskab - gennemgang ved kasserer ved Rene Jensen 
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Rene Jensen præsenterede regnskabet for 1/1 2015 – 30/6 2016. Regnskabet udviser et overskud på 
281.042 kroner, som således også medfører en pæn barbering af den negative egenkapital. 
 
Spørgsmål til regnskabet: 
 
Torben Mogensen - Redegørelse for udgifterne til 1. Holdet Rene Jensen - Alt er indeholdt - fra trænere 
til entreindtægter - alt er indeholdt. 
Flemming Travn - Rose omkring regnskabet især åbenheden omkring 1. Holdet, samt at der bliver brugt 
penge på uddannelse. 
 
Regnskab godkendt af generalforsamlingen 
 
Punkt. 3 -Budget 2016-2017 
 
Rene Jensen gennemgik budgettet for 1. juli 2016 – 30. juni 2017 
 
Spørgsmål til budget: 
 
Karin Preisler: Hvor er hensættelsen til 100 års jubilæum Rene Jensen. Vi starter med en lille 
hensættelse på 10.000 kroner. 
 
Flemming . Hvorfor står der -49.000 på 2. Senior Rene Jensen - Svært at få spillere nok til at få det til at 
løbe rundt - det kræver en ordentlig træner. Det indeholder både 2. Holdstræner, u21 træner og 
holdleder. 
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Punkt 4 -Indkomne forslag: 
 
Der er ingen indkomne forslag 
 
Punkt 5. Valg til bestyrelsen 
 
5. Valg til Bestyrelsen - Poul Gregersen står for at valget udføres korrekt 
 
A) Næstformand Ulrich Borch genvælges 
 
B) Kasser Rene Jensen genvælges 
 
C)    - Thomas G. Nielsen - Opstiller 
        - Kenneth Mortensen - Opstiller 
        - Søren Kammersgaard - Opstiller 
        - Kristian Boye - Opstiller 
 
Resultat: 
 
Kristian Boye - 15 stemmer - 2 år 
Thomas G - 12 stemmer - 2 år 
Kenneth Mortensen - 10 stemmer - 1 år 
Søren Kammersgaard - 4 stemmer - 1 år 
 
Revisorer 
Poul Gregersen genvælges 
 
Punkt 6 – Eventuelt 
 
Gvi´s bestyrelse vi gerne hædre en rigtig klubmand med titlen som Æresmedlem: 

Claus Lerche  Født 1943 

Meldt ind i GVI 1953 

Har været i Gvi bestyrelse a´ 2 omgange  

Har haft en kæmpe andel i at børne og unge fodbolden i GVI er blevet den succes vi ser i dag. 

Har en enestående evne til at få tingene til at ske omkring sig, sidste årgang han var ansvarlig for var 

årgang 2005, som virkelig blomstrede med masser af frivillige forældre til at hjælpe til. Der blev lavet 

træningsture til Sverige blandt meget andet.  

Det er en fornøjelse at se hvor mange i forskellige aldre, der hilser på Claus når han kommer på 

anlægget til enten seniorbold eller børnefodbold.  

Der er det tydeligt at se hvor mange mennesker Claus har været med til at give GVI i hjertet. 



Alle os i bestyrelsen kan også en god historie om Claus, hvor han har været med til at skabe en stemning 

om at det giver mening at give en hånd med i klubben.   

Det har altid imponeret mig når en person med Claus´s dåbsattest samtidig har så meget indsigt i 

ungdommen, han har helt sikkert været forud for din tid. 

Det er derfor os en stor ære at hædre Claus med titlen som Æres medlem 

Med Venlig Hilsen  

Bestyrelsen GVI 

Claus Lerche takkede for æren at blive kåret til æresmedlem 

 

Seniorklubben brugte igen i år generalforsamlingen til at uddele pokal til årets ungdomsleder/træner 

Flemming Travn for sit ukuelige arbejde med damefodbolden. 

 
 
Punkt 7 - Formanden har ordet 
 
Formanden takkede for fremmødet og opbakningen - og dirigent. 
 
 


