Referat af generalforsamling i Gentofte-Vangede Idrætsforening
Mandag 7. oktober 2019 kl. 19:21
Indkaldt i overensstemmelse med § 18 i foreningens vedtægter

1. Valg af dirigent

Formand Jesper Sørensen bød de fremmødte velkommen og foreslog Bjarne
Christiansen som dirigent, hvilket blev enstemmigt vedtaget.
Dirigenten modtog valget og konstaterede lovligheden af varslingen af
generalforsamlingen i henhold til foreningens vedtægters § 18.
2. Formandens beretning:
”Så er vi her igen, endnu et år er gået. Det har på mange måder været et
banebrydende år, det er blevet til opstart en del nye tiltag. Man kan endog sige, at vi
er på vej nye steder hen.
Et af de helt store tiltag var at vi besluttede os for at ansøge om DBU licens. DBU har
lavet systemet om, så det ikke længere hedder T B og A licens, men at det nu er et 5
stjernet system, hvor man kan få fra 1 til 5 stjerner. Vores ambition er 1 stjerne,
hvilket kan sikre, at vi kan fortsætte med at spille børne- og ungdomsfodbold på
nuværende niveau. At ansøge om licens har været et kæmpe arbejde, som virkelig
har slugt mange timer; der skulle laves planer for
• hvad vi træner og
• hvorfor og
• hvornår,
der skulle laves en sportslig ledelse samt uddannede trænere og ledere på alle
niveauer.
Det lyder voldsomt men vi var faktisk nået rigtig langt ud ad den vej, bare uden helt
at vide, hvad der ellers manglede.
Vi nåede ikke i mål om at blive Licensklub, hvilket er helt normalt de første år der
bliver ansøgt.
Med det nye licens-system kom der 40 licensklubber i Danmark.
GVI blev ratet som nr. 41.
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Lige ved og næsten, men det har på ingen måder været spildt, fordi èt er at skrive
det ned på papir, noget andet er at få det overført til træningsbanerne.
Det er den proces vi er i gang med lige nu.
Men det koster at udvide den sportslige stab og få øget fodboldfaglighed helt ud på
banerne og i alle årgange. Der har næsten dagligt blevet evalueret på træningen og
blevet sparet med både nye og gamle trænere.

Kontingent:
Vi har derfor også set os nødsaget til at sætte kontingentet op for alle medlemmer i
klubben, de penge skal bruges på at højne det fodboldfaglige og sociale
kompetencer på alle årgange.
Vi skulle nok have sat kontingentet op 6 mdr. før, men det var ikke nogen let
beslutning, som også var nogle måneder undervejs.
Ville vi miste nogen, ville vi få nogen sorteret fra inden de startede, ville vi miste GVI
DNA i processen.
Men vigtigst kunne vi sikre økonomien på anden vis. Vi kiggede på andre klubber der
havde stået i samme situation, og hvordan de havde klaret det.
Sponsorat-salget ville naturligvis hjælpe, men er langt fra stabilt nok til at bygge en
organisation på.
Derfor blev det til en ekstraordinær generalforsamling, der pr. 1.maj satte
kontingentet op med 50 kr pr måned. Det er penge, der er afgørende i vores
bestræbelser på at nå vores sportslige mål på alle børne- og ungdomsårgange, både
for drenge op piger. Og noget som forhåbentligt vil være med til at sikre
fastholdelsen.
Sportsligt har det været et godt år for rigtig mange af klubben hold.
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Vores 1. senior fik spillet sig frem til en kamp mod Sønderjyske, o det var en
fantastisk dag i Nymosen, som jeg også nævnte i sidste års beretning.
De spillerede også et godkendt efterår, hvor de dog sluttede kedeligt af med 2
nederlag. I vinterpausen var der afgang af et par markante spillere der havde mod
på et højere niveau, Samt en del skader til et par af vores profiler.
Den situation gjorde, at vi rykkede 4 af vores u 19 drenge op for at få hår på brystet.
Det var aldrig meningen at vi skulle starte inde med 3 af dem som erstatning for de
rutinerede. Til det er DS trods alt for stærk, men de stod igennem et svært forår, hvor
det ikke blev til mange sejre.
Det kan derfor undre, at der ikke er flere positive røster, når man i mange år har
hørt, at 1. senior kun består af spillere man ikke kender.
Der er efter bestyrelsens mening ikke grund til at have et DS hold, hvis der ikke bliver
plads til nogle af egen avl, det er trods alt også motivationen for mange af vores
ungdomsspillere.
Så lad os nu bakke op om holdet og de spillere, som trænerne har valgt og skrue lidt
med for de negative kommentarerer.
Alle har brug for et klap på skulderen i modgang, også dem der har valgt at spille for
GVI.
2. senior ligger stabilt med i toppen af serie 1, og har gjort det i flere år. Oprykningen
er dog udeblevet af flere årsager, der har været en del Divisionsklubber, der gerne vil
have deres 2. senior op i KS.
Så de har stillet stærkt op i opryknings ½ året. Dels har truppen nok ikke været bred
nok.
Det er der rodet bod på nu, hvor der er rykket en del op fra sidste års U19, Morten
Sønderby har i den grad fået øget konkurrencen på holdet, om pt tæller 25 spillere.
Damesenior:
Damerne fortsatte den gode udvikling og foryngelse og sikrede sig oprykning til KS i
forårets sidste kamp. Rigtig flot præstation af spillere og trænere, det har holdt godt
fast i den gode udvikling.
Indtil videre ser de ok ud med resultaterne i KS, men de kunne sagtens bruge lidt flere
spillere, så truppen bliver lidt bredere.
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Alle vores ungdomshold på drengesiden lykkedes med at fastholde der indrangering i
fællesrækkerne.
Noget der på sigt ikke længere vil blive muligt uden Licens. I foråret spillede vores
U17 helt forrygende og endte som rækkevinder i Øst 2, og kom frem til semifinalen i
pokalturneringen.
Der blev det til et knebent nederlag til Lyngby. Et flot eksempel på hvad vi kan nå
med seriøs træning. Undervejs blev der slået hold ud fra divisionen, træner 4-5 gange
om ugen.
Der ligger et kæmpe arbejde bag fastholdelse af vores indrangeringer til vores U 13U15, der skal virkelig arbejdes seriøst, og det bliver der gjort.
Hvilket også ses på at niveauet på de trænere der lander her: de er engagerede og
ved hvad der kræves, samtidig med at der holdes fast i smilet og det gode humør.
Særligt stolte er vi over, at vi også formår at udvikle vores 2. og 3 hold i børne- og
ungdoms fodbolden, så de også får noget med hjem fra træning, samt spiller kamp
hver weekend.
Børne fodbolden blomstrer stadig i GVI - helt fra den mindste årgang 2015, for hvem
det er meget grænseoverskridende, at skulle til de første 3 mands stævner - og op til
årgang 2008, der lige har taget hul på deres sidste hele sæson med 8 mands fodbold.
Det er virkelig Lykkedes for Boye i samarbejde med vores FCK projekt ”bedre
børnemiljø”, at få skabt fokus på de forskellige indlæringstrin. Det bliver spændende
at følge de kommende år, når alle vores børnehold har været igennem.
På pige siden er det lykkedes os at vende tilbagegangen til fremgang, vi er langt fra i
mål, men tingene går den rigtige vej.
Vi har fået nogle rigtig engagerede og dygtige trænere ind, der forstår lige præcis
hvordan der skal balanceres mellem sportsligt og socialt. Derudover har vi nogle
virkelig engegerede forældre, som virkelig tager en tørn for at sikre at alle møder op
og får meldt sig til kamp.
Vi har her i efteråret igen et 11 mands hold i pige ungdom, hvilket vi er meget
lykkelige over.
Der er lige nu fremgang, og det skal fortsætte, vi vil derfor også i dette år have fokus
på tiltag a la Pigeraketten, som kan sikre, at flere piger vil spille hos os.
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I foråret tog DBU K et tiltag sammen med FCK der hedder Projekt P, hvilket er
fredags træning for piger fra forskellige klubben. Det skifter, så hvem der er
værtsklub, og vi har lige afholdt det i GVI med efterfølgende fællesspisning. Vi kører
selv fredags træning for piger, de dage der ikke er Projekt P. Så vi er i gang med
tiltag, men er klart med på flere, så hvis der er nogen der har erfaringer eller tid til en
hjælpende hånd hører vi gerne.
Sponsor:
Sponsor-arbejdet er stadig en svær størrelse. Det går ganske fint med salget, men
klart de fleste sponsorater er stadig til tøj til vores børne- og ungdomshold.
Det er selvfølgelig noget vi er glade for, da holdene virkelig bliver stolte og næsten
kan gå på vandet bagefter.
Men det vil også være rigtig dejligt med flere sponsorer, der støtter klubbens
økonomi, det kan være i form af bandereklamer eller sponsorater til rekvisitter til
brug ved træning eller kamp.
Bold rebounder, Veo kamera, lille tribune eller lign.
Der er masser af ting der kan gøre det endnu sjovere, at spille i GVI.
Så hvis der er en eller flere i klubben, som syntes at det kunne være spændende at
hjælpe med at skaffe nye sponsorater, må I meget gerne tage kontakt til os, jo flere
hænder, jo flere kontakter.
Men vi skal også huske at hylde alle de ildsjæle vi allerede har, og der er mange:
Seniorklubben har igen i år været synlige, altid villige til at give en hånd med når
klubben trænger.
Det gælder også ved vores 1.holdskampe, hvor banen bliver forvandlet til en
hjemmebane.
Det er også dejligt, at der er så mange af jer der har hænderne skruet rigtigt på, når
der skal laves arbejde omkring klubben.
Senior klubben er også i gang med at lave et tidsskrift til vores 100 års jubilæum, det
kan jeg se er en tidskrævende proces.
Seniorklubbens tiltag med stavgang og Petanque kører også videre, så de har rigeligt
at se til
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Vi sælger også tøj som aldrig før, og næsten al det, kommer gennem Peter
Hegelunds hænder.
Du gør en kæmpe forskel i shoppen, det skal du vide!
Klub 100 kører også videre med Karin, Peter og Maiken ved roret også det tager
mange frivillige timer.
Bankospillet tager snart hul på en ny sæson med Elvin og Karin i spidsen (31/10-2019
– ref.), det er en hyggelig tradition, som også spytter lidt i klubkassen. Tak for den
indsats.
Vi afholdte i foråret en arbejdsdag, hvor der var mange der var mødt op for at give
en hånd; der blev samlet affald, skiftet net i målene og meget mere.
Bistroen leverede frokosten der var med til at gøre det til en rigtig hyggelig dag. Der
kommer en mere søndag d. 27 oktober 2019, hvor vi håber, at lige så mange har lyst
til at hjælpe.
Der skal herfra også lyde en stor tak til Gentofte Kommune, der altid er lydhøre over
for vores ønsker, det er dog langt fra altid at de bliver opfyldt, men der bliver lyttet.
Det gør sig også gældende med vores nye kunstgræsbane, som blev indviet for ca. 10
dage siden - den har været længe ventet, men nu er den her.
Og jeg kan godt garantere af der misundelse rundt omkring os.
Det har været en lang sej kamp at nå der til; flagermusene, der ikke kunne få ro,
naboer, der var utrygge om hvad det ville betyde for dem. Men kommunen har ikke
vaklet i processen, det blev et projekt, der skulle laves.
Nu har vi denne fantastiske bane, lavet i et område, der godt kan byde på uventede
udfordringer.
Der er blevet brugt 7,5 mill. til vores klub, så lad os alle sammen glædes over det vi
har fået og ikke det vi mangler. Der var ikke råd til det hele, men vi skal nok nå i mål
med vores sidste ønsker til bane omgivelserne.
Vi ligger lige nu i dialog med kommunen om selv at overtage plejen af vores
kunstgræsbaner, hvilket også er en kæmpe tillids erklæring de viser os.
Så med dette vil jeg slutte:
Vi er nået langt, men vi har stadig et stykke vej. Det vi har nået er blot del-mål.
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Med ønsket om en god 2019/2020 sæson!
Hilsen
Formanden”
Formanden overlod herefter beretningen til forsamlingen:
Claus Lerche: Vil samarbejde med FCK på børnesiden påvirke seniorsiden vedrørende
afgang fra klubben eller tilgang til klubben.
Jesper Sørensen: FCK henviser nogle af deres ungdomsspillere til GVI, hvis de ikke
klarer ”cuttet” i klubben.
Torben Mogensen: Hvilke jubilæumsplaner er i gang i relation til 100års jubilæum?
Jesper Sørensen: Oplyste, at der ikke pt. var konkrete planer, men der vil være
børnearr., og andre tiltag for trænere, ledere og forældre. Der er pt planer om at
samle et hold til at forestå planlægningen.
Bakkegårdshallen er dog allerede nu booket på selve dagen.
Formanden bekræftede endvidere, at der vil blive en reception for klubbens
samarbejdspartnere og interessenter.
Beretningen blev herefter godkendt.
Seniorklubben fik herefter ordet v/ Claus Lerche:
”Årets trænere sæson 2018/2019: Nasuf Zendeli og Mathias Kornø:
Når man træder ud på anlægget en råkold november-aften efter 18.30 og ser en stor
gruppe store teenagedrenge træne med høj intens og masser af humør, så ved man
bare, at der er god træning i gang.
Den slags aftener med højt aktivitetsniveau og masser af drenge til træning leverede
vores U17 i den grad i sæson 2018/2019 under ledelse af Nasuf Zendeli og Mathias
Kornø.
Skruer vi tiden et år tilbage, så var det en trup i krise med sig selv. Harmoni mellem
spillere og trænere var ikke god, og vores daværende endte selv med at kaste
håndklædet i ringen.
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Det er altid svært at finde trænere med godt niveau midtvejs i en sæson, så da skulle i
gang med forårssæsonen 2018 måtte vi ærligt talt trykke på lidt af en panikknap og
overtale vores daværende U12 trænere, Nasuf og Mathias, til tage udfordringen med
vores U17.
Det gjorde de i en sådan grad - så det for deres solide arbejde med U17 truppen, at
de modtager prisen som årets trænere.
Nu er resultater aldrig det vigtigste i et udviklingsmiljø som vores i GVI, men nogle
gange, så har det gode arbejde det så også med, at udvikle nogle relativt unikke
resultater.
Egentlig begyndte det på den front ret skidt. U17 starter sæson 2018/2019 i
mesterrækken og i første kampe taber de 1-2 till HIK’s andethold.
Alle drømme og tanker om at få vundet og rykke op i øst 2 virker nærmest forpurret
fra første spillerunde.
Men det bliver så faktisk det eneste nederlag i stort se det næste halve år. Drengene
blæser igennem mesterrækken med 8 sejre, 1 uafgjort og så det famøse allerede
nævnte nederlag og vinder mesterrækken.
Samtidig leverer de små pokalsensationer.
Først går det udover Øst 1 topholdet Nykøbing FC som bliver kørt helt rundtosset i
Nymosen og i kvartfinalen er det så Helsingør FC fra Divisionen, som slukøret må tage
hjem fra Vangede.
I foråret står den så på ny udfordring med oprykning til Øst 2, men efter en
overbevisende sæson vinder de rækken med en hårsbredde foran A27 efter 9 sejre, 1
uafgjort og 1 nederlag.
I pokalsemifinalen spiller holdet et brag af en kamp mod Lyngby. Kommer foran 1-0
med chancer til mere, men i 2. halvleg er Lyngby bedst og den forhenværende GVIspiller Andreas Kaltoft, er med en scoring med til at sænke sin gamle klub.
Det er naturligvis først og fremmest spillerne, der har leveret de flotte resultater, men
tag ikke fejl af, at Nasuf og Mathias har leveret et fantastisk stykke trænerarbejde
med vores årgang 2002 og 2003.
På trods af det gode arbejde, så vil vi fremhæve, at det heldigvis ikke har været nemt
at udpege årets trænere. Niveauet, humøret og passionen er virkelig ude i Mosen, så
på en aften som i aften hvor vi hylder årets trænere, vil vi også lige hylde alle vores
trænere derude.
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Der er er rigtig meget godt trænerarbejde.
Men vi kommer ikke uden om vores Nasuf Zendeli og Mathias Kornø, som nu
velfortjent skal kåres til årets trænere sæson 2018/19 for deres arbejde med U17.
Forza GVI.”
3. Kassereren aflægger regnskab.
Regnskabet er ikke godt. Det udviser et underskud på kr. 259.000 mod et
budgetteret overskud kr. 16.000
Der er tale om et bevidst valg og investering af 1. stjernet licens, som formanden
også fortalte.
Omkostningerne i denne forbindelse udgør i alt ca. kr. 130.000, udover frivillige
mandetid.
Klubben ville have modtaget ca. kr. 70.000 i tilskud fra DBU, hvis licensen var
opnået.
Den vedtagne kontingentstigning har givet kr. 150.000 ekstra i regnskabsåret.
I alt har der været ca. kr. 214.000 i vækst på indtægt siden.
Derudover er regnskabet påvirket af en regning fra DBU, som er fremsendt efter
regnskabsslut på ca. kr. 90.000.
Der er blevet brugt rigtig mange penge på ungdomsstævner, herunder udlandsture
for trænere og ledere, som deltager frivilligt.
Udgifter til fodboldskole, tøjkøb og sponsortøj er også holdt nede.
Rekvisitter består primært af bolde, tøj, redskaber.
Der er afholdt kr. 43.000 på træner og lederarrangementer, samt ca. kr. 50.000 på
trænerkurser.
Rentebyrden er på ca. kr. 26.000
Havde klubben ikke søgt om stjernelicens, havde der været et overskud på ca. kr.
105.000.
Efter regnskabsslut er der kommet 95 ekstra medlemmer, som giver en
kontingentforøgelse på kr. 47.000
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Egenkapitalen er som følge af underskuddet negativ.
Torben Mogensen vil gerne se regnskabet lidt tidligere, så man kan sætte sig ind i
det. Evt. interesserede kan næste år aftale med Rene, at få en kopi af regnskabet før
generalforsamling.
Regnskabet blev herefter taget til efterretning.
Kassereren fremlagde herefter budget:
Kontingentet budgetteres på ca. kr. 1,9 mill. – skulle være ca. 250.000 større ud fra
de medlemmer der er i dag, men ud fra forsigtighedsprincip lægges ”kun” kr. 1,9 mill
ind.
Øvrige indtægter lagt ind med 200.000 mere end aflagte regnskab.
Øvrige omkostninger lagt ind meget tæt på det netop aflagte regnskab. På
rekvisitter er der lagt kr. 60.000 ind.
Der er afsat løn til en fuldtidsansat på kr. 300.000.
Halvdelen skal bruges på ”projekt stjerneklub” og den anden halvdel på banen, jfr.
den plan, som ligger for stjerneansøgningen.
Der er ikke budgetteret indtægt i forbindelse med stjerneansøgningen.
Ud fra budgettet skulle egenkapitalen være reetableret næste år.
Der er d.d. 950 medlemmer.
Budgettet blev herefter overladt til forsamlingen:
Torben Mogensen opfordrede bestyrelsen til at holde øje med DBU-plan for
organisering for breddefodbold.
Der er tale om tiltag i DBU, som kan komme til at koste breddefodboldklubberne på
sigt. Bestyrelsen er opmærksom og følger med.
Ikke flere spørgsmål og budgettet blev godkendt.
4. Indkomne forslag.
Ingen forslag.
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5. Valg til bestyrelsen.
a/ Jesper Sørensen, Formand.
Genvalgt
b/ Ulrik Nissen
Genvalgt
c/ Kenneth Mortensen
Genvalgt
Tilgang af nyt bestyrelsesmedlem:
Stine Frostholm blev foreslået af bestyrelsen. Hun er aktiv indenfor pigefodboldendelen.
Stine præsenterede sig selv således:
Jeg er 35 år gammel og er passioneret indenfor foreningslivet og er selv et barn
derfra.
Min ambition er, at GVI skal være det bedste alternativ til skole-fritidsordningen i
kommunen.
Er gift med Troels og har sammen 2 børn (dreng og pige), som begge spiller i
klubben. Er IT-udvikler i det professionelle virke og har også erfaring indenfor den
finansielle verden.
Stine blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem – og velkommen til dig!!
6. Valg af revisorer.
De interne revisorer ønsker ikke at genopstille og der er ikke fundet nye.
Revisors arbejde ér opfyldt ved klubbens anvendelse af den eksterne
statsautoriserede revisor, set i relation til Folkeoplysningsloven.
Fravalg af interne revisorer kræver en vedtægtsændring, og det tages op ved næste
års generalforsamling.
Info revision blev foreslået som ekstern revisor og godkendt.
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7. Evt.
Der var generel ros til bestyrelsen for det engagerede arbejde.
Der er regler om, at hvis spillere som skifter klub og efterfølgende sælges til andre
klubber, er yngre end U 13, kommer der ikke kompensation til moderklubben.
GVI har haft et par spillere som er skiftet, og GVI har modtaget midler i den
anledning. Dog ikke i indeværende regnskabsperiode.
Det er vigtigt for bestyrelsen, at de børn som bliver sendt videre har det godt, at der
er lagt plan for dem fremadrettet i den nye klub. Det er også vigtigt, at de kan
komme tilbage til GVI, hvis de ikke falder til i de større klubber.
Med FCK har GVI fået en rigtig god sparringspartner på mange områder.
Der har i princippet været åbnet i omklædning 7, så toilettet har kunnet benyttes
offentligt, men det er blevet aflåst grundet ex. hashrygning, gaspatron-misbrug mv.
Der var ikke andre punkter til evt. og ordstyrer afsluttede generalforsamlingen, som
varede til kl. 20:55
Der var 9 fremmødte ud over bestyrelse og ordstyrer.
Referent: Tusse
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