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Generalforsamling i Amager Sundby KFUM  

Fredag d. 5. oktober 2018 

Referat 

Punkt på dagsorden Beslutning 

1. Valg af dirigent og 
referent 

Signe blev valgt til dirigent og referent 
 

2. Formandens 
beretning  

 VI har i år stillet med tre hold i turneringerne: Old Boys, Serie 
2 damer og serie 3 damer.  
 
Old Boys sluttede håndboldåret flot af med en 2. plads i 
puljen, med kun 1 point der adskilte dem fra 1. pladsen. 
Faktisk vandt de i interne kampe over det hold, som vandt 
puljen. Flot indsats! 
 
Serie 2 damer startede sæsonen flot og stillede med et stærkt 
hold, hvorfor de også rykkede op efter jul. Her var der dog 
faldet en del spillere fra, og sæsonen efter jul bød på fight og 
nederlag.  
 
Helt anderledes stod det til for serie 3 damer. De tabte alt før 
jul og vandt alt efter jul. Fightervilje og holdånd har 
karakteriseret serie 3 holdet i den forgange sæson.  
 
Socialt har vi afholdt julefrokost og banko, og ellers har stærke 
kræfter på dameholdene sørget for en del private 
arrangement og brug af midlerne i bødekassen.  
 
Dameholdene har – også via stærke kræfter på holdene – fået 
hyt flot spillertøj, og flere af spillerne har selv investeret i 
træningssæt.  
 
Vi starter sæsonen 2018/2019 ud med for første gang i mange 
år kun at kunne stille med 1 damehold, som er tilmeldt i serie 
2. Til gengæld har vi holdet for første gang i mange år fået en 
træner, og det tyder godt! Forhåbentlig kan en træner og 
bedre haltider være med til at tiltrække flere spillere til holdet.  
 
Vi sluttede af med at sende en varm og taknemmelig tanke til 
de stærke og virkelig gode kræfter, der i mange år har været 
ansvarlig for trænninger, for at stille hold til kamp, for at 
varetage trænerrollen under kamp!! TAK! 

3. Regnskab Regnskabet er godkendt af revisorer og generalforsamlingen. 
Det blev drøftet, at vi med trænerlønning fra denne sæson 
skal til at overveje, om vi kan skrabe penge ind foruden 
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indtægter fra spillerkontingent. Vi er en del færre spillere end 
sidste år og indtægterne vil derfor falde.   
 

4. Indkomne forslag Der var ingen indkomne forslag 
 

5. Valg  
 

Formand: Natasja Norup er ny formand 
 
Kasserer: Steen Mogensen (2017-2019) 
 
Menige bestyrelsesmedlemmer (2018-2019):  
Jeanne Sletting 
Dorte Nielsen 
 
Suppleanter (2018-2019):  
Nina Erritzøe 
Signe Bruun Thomsen 
 
Revisorer (2018-2019):  
Finn Albrechtsen 
Rene Poulsen  
 
 

6. Festudvalget Vi finder løbende ud af, om der er nogle frivillige, som melder 
sig til udvalget.  

7. Fremtidigt Bestyrelsen fortsætter med at arbejde for bedre træningstider. 
Den nye formand har allerede gjort det til sin mærkekamp at 
kæmpe for bedre tider, ligesom den nye formand allerede har 
lagt et godt stykke arbejde i at tage fat i forhenværende 
spillere i klubben og invitere dem med tilbage på holdet igen.  

8. Eventuelt Banko afholdes fredag 16. november 2018  

 

 


