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Referat af generalforsamling i Gentofte-Vangede Idrætsforening  

onsdag 4/10 2017 kl. 19.00 for året 2016/17: 
 

Formanden bød velkommen og konstaterede, at det ikke har været muligt at finde dirigent. 
 
Bestyrelsen fik forsamlingens godkendelse af at et medlem fra bestyrelsen blev valgt som dirigent. 
 

1. Valg af dirigent  
 
Afgående bestyrelsesmedlem Thomas G Nielsen blev valgt som dirigent og konstaterede 
lovligheden af indkaldelsen.  
 
Fra salen blev der rejst spørgsmål om vedtægternes regelsæt omkring indkaldelse af den 
udskudte ordinære generalforsamling rent tidsmæssigt/frist. 
  
Bestyrelsen måtte medgive at vedtægterne vedrørende tidsfrister i forbindelse med 
udskudt generalforsamling kunne være mere sigende og det der vil blive arbejdet med 
fremadrettet    
 

2. Formandens beretning v /Jesper Sørensen 
  

Det har været et godt år, men også et år med mange forandringer.  
 
Fælles for forandringer er, at man ikke altid ved med det samme, om de var til det bedre 
her og nu, eller om de skal have tid. Det kan også være at nogle af forandringerne viser sig 
slet ikke at virke, som vi have håbet på og så må vi jo tage tingene op på ny.  
 
Men fælles for alle de beslutninger vi træffer i bestyrelsen er ønsket om at udvikle GVI i 
den retning som foreningslivet bevæger sig, men samtidig bevare et synligt GVI DNA. Men 
sikkert er det, at udvikling skal der til, fordi vi er i konkurrence om medlemmernes gunst, 
både fra andre fodboldklubber samt andre fritidsinteresser. 

 
 
 

Det gør derfor ondt at se at vi igen er gået ned i medlemsantal, men vi mener stadig, at vi 
er på rette vej, om end det er på en længere bane end vi havde håbet på. Fodbold er blevet 
en helårssport, så derfor har det været en kæmpe udfordring at skulle samle alle 
medlemmer på en kunstbane 5 mdr. i vinterhalvåret.  
 
Det ved vi har kostet medlemmer, og det har også kostet på det faglige niveau.   
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Derfor var det også en kæmpe glæde da vi fik den opringning vi har ventet længe på. Vi er 
blevet bevilget en kunstgræsbane mere, samt udskiftning af græsset på den eksisterende 
bane. Det er min overbevisning, at det kommer til at rykke os enormt i forhold til de 
ambitioner vi har. Jeg er ikke uenig med dem der siger ”fodbold skal spilles på græs”, men 
det er meget svært med det danske vejr, og især når anlægget så ligger i Nymosen. Også 
når fodbold sæsonen er så lang, som den er. Vores 2 ældste fællesrækkehold spiller sidste 
turneringskamp 18. November. 

 
Det er nemt at sige, at vi har fået tildelt en ny kunst ”fordi det er vores tur”, Jægerborg vil 
nok mene noget andet, men jeg er sikker på at det også skyldes vores gode dialog med 
kommunen, samt vores samarbejde både med de omkringliggende skoler samt når 
kommunen skal bruge en klub til at afholde Aktiv Sommer, Efterår og Vinter. 
Der er GVI altid klar og er et meget populært sted at komme. Sidste Aktiv Sommer i GVI 
blev udsolgt på 10 min, så var alle 70 pladser væk!   
 
Børne og Ungdoms fodbold 
 
Vi har måtte konstatere, at ikke alle vores gode tiltag i børnefodbolden nåede i mål, der 
manglede desværre tid hos nogle af de ansvarlige. Vi måtte også sætte vores ”Fri Fredag” 
på pause, da der desværre manglede tovholdere og frivillige, som kan træne hver fredag. 
Vi vil i løbet at de næste måneder præsentere nye tiltag, der skal sikre bedre træning til 
alle uanset niveau.  

 
Sammenhold og samarbejde er de 2 ord der, efter min mening, præger hvad der foregår 
ude på banerne. 
 
Vi har de seneste sæsoner haft en god tilgang af trænere til vores børne- og 
ungdomsfodbold, og vi føler helt sikkert at vi er på rette vej, med de mange gode trænere, 
som er at finde på anlægget.  
 
Det er ikke kun på spillersiden, at vi gerne vil lave egne talenter, det samme gælder for 
vores trænere. Men det kræver uddannelse at skabe gode trænere, så vi igen i år 
brugt/investeret en del i uddannelse.   
 
Men vi læner os ikke tilbage. Vi ved, at vi kan gøre det endnu bedre, og at der stadig er 
hjørner, hvor det ikke fungerer optimalt. På breddesiden mener vi stadig, at der er masser 
der kan forbedres. Det er et af de svære træk i en fodboldklub, men jeg tror på, at vi kan 
skabe god fodboldtræning for alle i GVI, og det er det vi arbejder på uge for uge i Nymosen. 

 
På den lyse side har vi for første gang startet et U4 hold op. Altså de yngste GVI’ere, som 
har en gammel kending ved roret, nemlig, Thomas ”Toller” Tholstrup. Han har startet de 
yngste op på ægte ”Claus Lerche” maner.  
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Det betyder, at der er blevet sat massere af sedler op i kommunens børnehaver m.m, så 
alle ved at de bare skal kigge forbi GVI med de mindste. 

 
På talent siden kan vi konstatere, at der stadig bliver kigget vores vej fra de største klubber 
på Sjælland. Vi har igen i år leveret spillere til øverste niveau, i år var det spillere fra vores 
gode årgang 2005. Vi ønsker dem der er rykket videre, held og lykke, og arbejder seriøst 
videre med de dygtige der er tilbage.  
 
Vi fik også besked om, at FC København har skrevet kontrakt med Oliver fra årgang 2001. 
Oliver er et produkt af vores målmands-akademi, en sådan kontrakt giver os et beløb til 
træneruddannelse fra DBU. Stort tillykke til ham og os. 

 
Vi vil gerne takke Poul Bonde for at stå i spidsen for dommer/kampleder-projekt med vores 
egne ungdomsspillere, som dømmer både 8 og 11 mands kampe i GVI. Det er blevet så stor 
en succes, at KBU har været forbi for at tjekke ud hvad hemmeligheden er. Godt gået! 
  
Fodboldskolen 2017 var den største nogensinde med over 230 deltagere. Det viser, at det 
var en rigtigt beslutning, da vi i sin tid sagde, at vi ville afholde vores egen fodboldskole i 
stedet for DBU-skolen.  
 
Det giver en fantastisk mulighed for at gøre tingene lidt anderledes både fodboldmæssigt 
og trænermæssigt. Vi har nu mulighed for flere trænere/assistenter i grupperne, det giver 
mere kvalitet og er en glimrende måde at finde de unge trænertalenter som er i klubben. 
Samtidig er Fodboldskole med mad en stor succes, da mange af børnene lærer at spise nye 
ting med deres kammerater. Frokost pausen er noget af et skue, hvor ca. 300 mennesker 
bliver bespist i god ro og orden.  
 
Alt sammen fantastisk koordineret af Rene Jensen og hjælpere, fantastisk arbejde! 

 
Senior fodbold. 
 
På 1. Herre senior blev det lidt en sæson, som de foregående i danmarksserien, hvor vi var 
med i sub toppen, men manglede den sidste stabilitet for at være med fremme helt til 
sidst. Men igen kom vi inden for egen målsætning, som var top 4.  
 
Det blev samtidig et farvel til de sidste 2 sæsoners cheftræner David Rasmussen. Jeg vil 
også gerne her sige en stor tak for den seriøse tilgang han lagde for dagen. Samt den 
åbenhed han havde for alle klubbens medlemmer.   

 
For 2. Senior var efteråret en prøvelse, hvor der i sidste runde blev sikret overlevelse på 
bekostning af naboerne fra B1903. Det blev til et trænerskifte kort før opstart til foråret. 
Der tilbød Søren Fjorting at tage tøjlerne foråret ud. Spillere og træner fik sammen lagt en 
god base, som det nye trænerteam kan bygge videre på.  
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På Damesenior var der comeback til en gammel kending, idet Flemming Travn har taget 
over igen. Det har betydet, at der er flere af de ”gamle” U15 piger er vendt tilbage. Så der 
er nu taget hul på et lille generationsskifte på damesenior.  
 
Efter sommerferien har der været tæt på 30 spillere til træning og der er blevet ekstra 
tilmeldt et 7 mands hold. Det bliver spændende at følge de næste år. Men dameafdelingen 
er i gode hænder med Flemming Travn og Martin Madsen ved roret. 

 
Sponsor 
 
Det har været et udmærket år på sponsor siden. 
  
Der har været arbejdet på en ny struktur på alle sponsorrammer, både ungdom, events og 
1. Senior. Ved siden af det, har vi etableret mere overskuelige sponsor-pakker til de nye 
sponsor-emner, og vi har set en del nye sponsorere komme til, hvilket er positivt. 
 
Vi har igen i år set stor opbakning på vores fodboldskole, og vi har testet nye aktiviteter, 
som mini-fodboldskole og det kommende Fifa-Gaming Event (6. januar 2018) , hvor vi også 
har fået nye sponsorer i tale. 
 
Vi valgte tidligere i år at tilknytte en ekstern key-account person i Svend, som skulle opsøge 
og følge op på nye sponsorer. Det viste sig hurtigt, at være et lovende træk, da der kom en 
del nye ind.  
 
Desværre gik Svend uventet og tragisk bort for snart 2 uger siden, så vi kigger lige nu efter 
en ny løsning.  
 
Vi føler stadig, at GVI sponsormæssigt er interessant for mulige emner og nuværende 
sponsorer, og vi arbejder for og forventer en stigning i sponsorindtægter de kommende år, 
og vi arbejder til stadighed på at finde nye tiltag, der kan tiltrække nye emner.   

 
Senior klubben har igen i år været meget synlige i klubben og været hjælpsomme, når der 
skal ydes en frivillig indsats, hvilket alle i klubben nyder godt af.  
De har også været behjælpelige med indsamling af penge, så vi kunne få ompolstret alle 
vores gamle stole i cafeen. En tak skal lyde til Torben Mogensen som informerede os om 
stolenes historie i klubben og for at hjælpe os med at formidle kontakten med 
møbelpolstreren. 
 
Jeg kan ved selvsyn se, at der er kommet lidt flere til om mandagen, nu er flere af 
konerne/damerne også begyndt at komme fast for at spille Petanque.  
 
Men desværre har vi måtte tage afsked med Bent Møller. Bent var altid klar med en 
hjælpende hånd, hvilket han også var, da vi fik ideen til vores biograf. 
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Det var Bent´s håndværks evner der er skyld i at det blev ført ud i livet. 
 
Æret være hans minde. 

 
Forvalter/Anlæg 
 
Vi har også måtte tage nogle kedelige, men nødvendige beslutninger. 
 
Vi gjorde i foråret op med en lang tradition med en fultids ansat forvalter i GVI, og måtte 
derfor tage afsked med Hans Henrik Irby.  
 
Som vi også gerne her vil takke for lang og tro tjeneste. Men de store sæson udsving, der er 
i arbejdsopgaverne, gør, at vi tror på mere fleksibilitet med et privat firma, der kan bruge 
mange timer på de tidspunker på året, hvor der er travlest og mindre i vinterhalvåret, hvor 
græsset ligger stille.  
 
Det er helt sikkert noget andet end vi har været vant til, men vi er sikre på at det med 
enkelte justeringer hen ad vejen, nok skal blive en fordel. 

 
Støtterne 
 
Så har vi med udgangen af forårssæsonen opsagt vores aftale omkring tøjsalg med 
støtterne. Det var naturligvis heller ikke en let beslutning.  
 
Men det stigende tøjsalg på klubbens hjemmeside/webshop gjorde, at det ikke gav mening 
med 2 salgssteder i samme klub. 
 
Jeg vil gerne takke støtterne Peter, Poul og Kirsten og dem der var tidligere, for det store 
arbejde de har lavet gennem ca. 30 år.  
 
Det er glædeligt, at støtterne fortsætter med at yde støtte til medlemmer og hold der skal 
på tur eller mangler tilskud til sociale arrangementer. Salg af støttebeviser fortsætter også. 

 
Fyrværkeri 
 
Igen i dette regnskabs-år har vi haft vores eget fyrværkerisalg på anlægget.  
 
Det var igen en stor succes, og der var som vanligt mange der var villige til at hjælpe til, 
eller lægge vejen forbi for at købe fyrværkeri i GVI.  
 
Det er hårdt arbejde, at afholde fyrværkeri salg, det skal der ikke herske tvivl om, men det 
er samtidig et fantastisk socialt samlingspunkt for dem der er med.  
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Og når det samtidigt er med til at spæde til klubkassen, er det hele besværet værd.  
 
Men da vi har fået besked fra kommunen om, at der ikke må sælges fyrværkeri eller 
lignende fra deres anlæg i fremtiden, er det nu slut, det er en beslutning vi er meget kede 
af. 
 
Vi skal derfor se om vi kan finde noget andet vi kan samles om, som også giver lidt penge i 
kassen.  
 
Herfra skal der lyde en særlig tak til ”krudtkongen” Thomas G, som har været den helt 
store primus motor for vores fyrværkerisalg.  

  
Og tak til Elvin og Karin, som har sagt ja til at køre videre med Bankospillet også i år. 

 
Økonomien/regnskabet kommer Rene mere ind på senere  

 
Men uforudsete ændringer er manglende lejeindtægt og tilbage betaling af depositum 
vedr. telemast på kunsten, hvis indtægt desværre ogå er blevet inddraget af kommunen. 

 
Men det til trods, er det blevet til et lille overskud, så vi nu har et lille plus på 
egenkapitalen. 
 
Men der vil stadig være fokus på økonomisk ansvarlighed, for vi er langt fra i mål. 
 
Jeg vil også gerne takke vores 2 afgående bestyrelsesmedlemmer for deres indsats gennem 
det sidste år. 

 
Thomas G. Nilesen har i den grad været med til at flytte os som klub, og var med 
indførelsen af de strategiske fokusområder med til at sætte fokus på, hvor vi gerne ville 
hen.  
 
Det var også lærerigt at se tilbage på dem for et års tid siden, det gav et godt billede af at vi 
faktisk havde nået rigtig meget af det vi satte i søen. Det sidste år har vi desværre ikke set 
så meget til dig, da dit arbejde har trukket store veksler på dig. Du skal være velkommen 
tilbage hvis du skulle finde tid til det. 

 
Søren Kammersgaard nåede desværre kun 1 år som bestyrelsesmedlem, og det er 
ærgerligt, at det ikke blev til mere i denne omgang. Men vi har naturligvis stor respekt for 
din prioritering. 
Og vi ved at vi stadig kan trække på din hjælp, hvis vi står og mangler. 

 
Tak for indsatsen til jer, og til alle de frivillige der stiller op for klubben og som vi nok ikke 
tit nok, giver et klap på skulderen.  
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Uden jer var GVI ikke det samme sted.   
 

Til sidst vil jeg gerne komme med en lille bøn:  
 
Vi vil i bestyrelsen gerne gøre brug af de ressourcer, der er i klubben, også uden at man 
skal vælges ind i bestyrelsen.  
Der er brug for mange hænder og der er mange ting vi gerne vil have gjort. Så vi vil prøve 
at være lidt mere opsøgende på det punkt, og vil arbejde hen imod mere udvalgsarbejde. 

 
Tak for ordet  
Formanden 
 
Beretningen blev herefter overgivet til forsamlingen: 
 
Claus Lerche: I et bestyrelsesreferat står anført noget om ny samarbejdsklub, hvem er det – 
hvordan med økonomi? 
 
Kristian Boye: Der er klare regler om at ”fødeklubber”  kan modtage kompensation når der 
”leveres” spillere til de store klubber. Nyoprettede Top-centre tilbyder de yngste spillere 
ekstra træning. GVI er bliver en del af FCK´s topcenter. Aftalen er pt ikke underskrevet, 
men bliver det i nærmeste fremtid.  
 
Sven Kjær: Fremfører at der er dårlig rengøring på bl.a toiletterne i klubhuset og der er 
mange steder, hvor klubhuset er slidt og ting trænger til at blive udskiftet. De grønne 
områder omkring klubhuset er tilvokset bl.a bag klubhuset og det trænger til en ”grøn 
hånd”. 
 
Mener, at der bør opkræves et ekstra beløb til rengøring af bl.a. toiletter ved brug af 
klubhuset fra eksterne. Toiletterne er meget slidte. 
 
Jesper Sørensen: Bestyrelsen vil søge at finde en løsning på rengøring af toiletter, 
omklædningsrum mv, så der er pænt efter stævner i weekenden.  
 
Kommunen er ved at tage tilløb til at udskifte/renovere dele af klubhuset, men ting tager 
tid. Bestyrelsen har dog en rigtig god dialog med kommunen, bl.a omkring toiletforholdene 
i klubben generelt.  
 
Poul Gregersen: Takkede formanden for en god beretning.  
 
Henviste til tidligere års generalforsamlings vedtagelse om at ”hive” driften af 1. senior ud, 
som et selvstændigt del af GVI, evt. i selskabsform.  
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Det blev vedtaget i 2014 at bestyrelsen skulle arbejde videre med denne idé og undersøge 
muligheder. Der er intet fremlagt og Poul Gregersen efterlyser svar på spørgsmålet og 
forventer svar på næste generalforsamling.  
 
Poul Gregersen bad tillige om en kort redegørelse omkring opstart, drift af cafe. 
  
Ulrich Borch: Karmamann ApS stoppede sin drift. Cafeen blev herefter stiftet af 3 
bestyrelsesmedlemmer og for at sikre, at der ikke er interessekonflikter, nedsatte 
bestyrelsen et cafeudvalg, som fører tilsyn med cafe-enheden og træffer aftaler på 
klubbens vegne med cafeens ejere. Udvalget består af Ulrik Borch, Søren Kammersgaard og 
Kenneth Mortensen. 
 
Der er udarbejdet et kommissorium, som danner grundlag for det arbejde som cafe-
udvalget skal udføre på klubbens vegne.  
 
Poul Gregersen: Forespurgte hvad udvalgets prokura dækker. 
 
Ulrich Borch: Cafeudvalget har prokura til at indgå alle aftaler med cafeen.  
 
Thomas Willer: Foreslår, at der er et medlem af GVI udenfor bestyrelsen, som også kan 
være med i udvalget,  
 
Ulrich Borch: Forslaget blev taget til efterretning og der var enighed om, at det er en god 
ide.  
 
Bjarne Olsen: Fremførte, at det var uheldigt, når der er arrangementer under 1. seniors 
hjemmekampe.  
 
Rene Jensen: Oplyser, at der var tale om en aftale indgået af Karmamann ApS, som cafeen 
blev nødt til at opfylde. 
 
Forsamlingen godkendte herefter formandens beretning.  
 

3. Kassereren aflægger regnskab v/Rene Jensen 
 
Rene Jensen gennemgik det omdelte regnskab og gjorde opmærksom på at der i 
sammenligningstal i en enkelt periode 2015/16, var tale om et 18 mdr.s regnskab.  
 
Der er nu positiv egenkapital, men der ligger stadig et stramt regnskab fremadrettet.  
 
Budgettet for perioden 1/7 2017 – 30/6 2018 blev også omdelt og kommenteret.  
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Fremadrettet mister GVI indtægter ved salg af fyrværkeri, idet kommunen har meddelt, at 
salg på anlægget ikke længere vil være lovligt. Derudover får klubben ikke længere 
indtægter fra antennemasten og udlodning fra SKAT. En mistet indtægt på i alt ca. 200.000. 
 
Bestyrelsen havde indgået samarbejde med Svend Andersen, som skulle tegne nye 
sponsorater, hvilket også lykkedes for ham. Svend Andersen er desværre gået bort og 
bestyrelsen arbejder nu på en ny løsning.  
 
Rene Jensens gennemgang fik spørgsmålet om frivilligt arbejde, rekruttering af 
eksisterende og nye ressourcer op til debat i forsamlingen. 
 
Det er generelt et problem at aktivere frivillige og bestyrelsen modtager gerne gode ideér. 
Det blev dog også fremhævet, at der ér mange frivillige, bla. forældre, som kører børnene 
til kampe, koordinerer og meget mere, men der er ingen tvivl om, at der er plads til flere.  
 
Der var ønske om mere information overfor alle medlemmer, også de ældre, så var der 
enighed om, at der sikkert kom flere hænder.  
 
Sven Kjær fra seniorklubben bad herefter om ordet:  
 
Der har været tradition for at uddele en pokal til en træner/leder, som i løbet af året har 
ydet en ekstra indsats for ungdommen i GVI.  
 
Seniorklubben viderefører denne tradition og har i år valgt Året træner til Christian Halle! 
 
Det er heldigvis en svær disciplin at uddele titlen, som årets træner i GVI. År for år får vi 
flere dygtige og veluddannede trænere. Dette års vinder kom til Nymosen i vinteren 2015 
og på få år har han allerede gjort et udsletteligt indtryk på os alle sammen. Først og 
fremmest har han et rigtig godt tag på GVI´s børn, først som assistenttræner for 2004, 
cheftræner for 2007 og nu cheftræner for 2005. 
 
Christian er altid velforberedt, har stort engagement, stærk læring og masser af humør. Ord 
som passer på mange af vores trænere – og det giver mange kandidater. 
 
Christian er hurtigt blevet klubmand og stiller op når der er en opgave, som måske ser lidt 
svær ud. Christian er en rigtig problemknuser, og derfor var han også den rette mand i 
årgang 2007. På kort tid har han skabt en harmonisk årgang.  
 
Derfor er det med stor fortjeneste, at vi nu uddeler hæderen til Christian Halle. 
 
Stort tillykke!! GVI er stolt over at have dig i klubben! 
 
Christian modtog herefter pokalen under klapsalver!! 
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Poul Gregersen (revisor) er kommet med en revisionspåtegning, som blev omdelt og som 
forsamlingen fik et par minutter til at læse.  
 
Poul Gregersen tilføjede, at man internt i forening fremadrettet bør have fokus på nogle 
tiltag til at sikre, at procedurer optimeres. F.eks. referater fra møder mv. 
 
Jesper Sørensen oplyste hertil: Har haft møde med Poul Gregersen og er enig i, at der skal 
ses indad omkring de ting, som fremføres. Der er ikke ændret noget væsentligt i forhold til 
hvordan tingene har været tidligere år.  
 
Forsamlingen efterlyste generelt, at der bliver lagt referater fra møder, udvalg mv. på 
nettet.  
 
Regnskabet blev herefter godkendt.  

 
4. Indkomne forslag. 

 
Ingen forslag. 

 
5. Valg til bestyrelsen. 

 
5.a Valg af formand for 2 år: 
 
Jesper Sørensen genopstiller og blev genvalgt.  

     
5 b: Valg af 4 medlemmer for 2 år  
 
Ulrik Nissen genopstiller, og blev genvalgt 

     
Kenneth Mortensen genopstiller og blev genvalgt   
 
Søren Kammersgaard genopstiller ikke                  

  
Thomas G. Nielsen går af uden for tur 
 

6. Valg af revisorer. 
 
Ulrik Borch:  
Der skal vælges 2 revisorer, men eksterne revisorer til at revidere det officielle regnskab.  
 
Hertil 2 kritiske interne medlemmer, som revisorer.  
 
Der er indhentet tilbud fra eksterne revisorer. Bestyrelsen vil nu arbejde med de modtagne 
tilbud og vil herefter vælge et revisionsfirma. Udgiften er ikke indarbejdet i budgettet. 
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Jesper Sørensen oplyste, at Karin Preisler og Søren Kammersgaard gerne vil opstille som 
kritiske interne revisorer.  
 

7. Evt.  
Der vil fremadrettet være behov for tilretning af foreningens vedtægter, som forventes at 
blive fremlagt ved næste generalforsamling.  

 
Formanden tog herefter ordet og takkede for debatten ved generalforsamlingen.  

 
Der var 16 fremmødte udover bestyrelsen. 

 
Sven Kjær tog igen ordet, og styrede forsamlingens fremførsel af GVI Salut!  

 
Generalforsamlingen sluttede kl. 21:20. 

 
Ref. Tusse 

  
 

  
 


