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Generalforsamling i Amager Sundby KFUM
Fredag d. 29. september 2017
Referat
Punkt på dagsorden
1. Valg af dirigent og
referent

Beslutning
Dorte blev valgt til dirigent
Sanne blev valgt til referent

2. Formandens
beretning (v.
suppleanten)

Kære fremmødte medlemmer
Dorte har været så sød, at hun har indvilliget i at fremføre
formandens beretning fra håndboldåret 2016-2017. På grund af
familiemæssige forpligtelser er jeg desværre selv forhindret i at
deltage, men jeg håber, at I får en god og udbytterig
Generalforsamling – og at den efterfølgende fest bliver god og
varer til den lyse morgen.
Håndboldåret 2016-2017 har igen været et godt år for Amager
Sundby KFUM. Desværre startede sæsonen ud med, at
beklageligvis måtte melde ud, at det ikke var muligt at tilmelde
et Old Girls hold til sæsonen grundet for få aktive spillere.
Klubben har derfor sæsonen igennem spillet med to damehold i
hhv. serie 2 og serie 3 samt et Old Boys hold. Desværre vil der
i sæsonen 2017/2018 heller ikke være muligt at tilmelde et Old
Girls hold, da et par spillere desværre har meldt sig ud af
klubben.
På damesiden startede vi året ud med at modtage en håndfuld
nye spillere, som lynhurtigt fandt deres pladser på holdene, og
hurtigt tog ansvar såvel på banen som udenfor banen. Det har
været en fornøjelse at byde de nye spillere velkomne, og vi er
glade for deres store engagement.
Rent sportsligt har begge damehold vist gode takter på banen,
hvilket nok i særlig grad kan skyldes, at vi i sæsonen har spillet
med faste målmænd. Efter et par sæsoner, hvor vi altid har
kigget længe efter faste målmænd stod vi pludselig med hele
tre målmænd i alt på de to hold, hvilket har været med til at
give ro og stabilitet. Samtidigt har et stort fremmøde til alle
træninger og et stort engagement til træningerne skabt grobund
for udvikling og fremgang på de to hold. Ligeledes har
dameholdene været forskånet for spillere med lange
skadespause – dog har et par spillere været ude på grund af
”lykkelige omstændigheder”. En stor indsats fra de spillende
trænere er samtidigt utroligt værdsat.
For at nævne nogle af de sportslige succeser, som
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dameholdene har oplevet i den forgange sæson, så sluttede
serie 2-holdet forårssæsonen af med en flot 3. plads i puljen og
et fuldstændigt neutralt målregnskab. Spillerne har altså scoret
præcist lige så mange mål, som de har ladet gå ind i
forårssæsonens 10 kampe. Stor applaus for at være så
præcise. I den forbindelse er det også værd at nævne, at
holdet kun i 2 ud af 10 kampe har scoret under 20 mål!
Også en stor applaus til dame serie 3, der har forbedret sig
gevaldigt på målscorefronten og således i gennemsnit har
scoret 17,1 mål pr. kamp i forårssæsonen. En klar og flot
forbedring. Desværre blev det i sæsonen til et enkelt nederlag
til arvefjenderne fra Valby. Dog må vi ikke glemme, at der nu
står 1-1 i det interne opgør fordi serie 3 holdet selvfølgelig
vandt hjemmebanegyseren mod arvefjenderne!
På damesiden sluttede håndboldkampene ikke med
sæsonslutning i starten af april. Der blev tilmeldt et hold til
sommerturneringen, hvor det endte med en flot 3. plads. I juni
blev der spillet strandhåndbold, hvor vi havde to tilmeldte hold
med.
For lige at afrunde beretningen om dameholdene vil jeg se lidt
frem i tiden og sige, at det tegner til at blive endnu en god
sæson vi går i møde, idet mange spillere allerede har været i
kamp i den forgange måned. Således drog to damehold til
Jylland i starten af september for at spillet Fregat Cup. Fregat
Cup har åbenbart været en fremragende opvarmning for
weekenden efter vandt et damehold af blandede spillere fra
serie 2 og serie 3 et éndagsstævne i Ålsgårde. SÅDAN!
Desuden er der ved at blevet fundet sponsorer, så
dameholdene kan få nyt spillertøj, vi har fået indført
fidusbamser til kampens spiller, og vi har fået en bødekasse,
som administreres med hård hånd.
Årets bedste placerede hold i sin pulje blev dog klubbens Old
Boys hold, som ved sæsonafslutning præsterede en flot anden
plads i sin pulje. Old Boys står også for sæsonens største sejr,
hvor AB i marts blev besejret med hele 11 mål!
Nok om de sportslige præstationer – vi skal huske at Amager
Sundby KFUM er en klub, som sætter det sociale i højsædet,
og derfor må det også hellere blive bemærket, at vi igen i den
forgange sæson har haft de sociale arrangement i højsædet.
I november afholdt vi det årlige og berømmede BANKO SPIL
med efterfølgende fest, og i december blev årets julefrokost
afholdt. I foråret afholdt vi hjemmestævne med hjemmebag og
sodavand, hvor alle klubbens tre hold var i kamp, og i foråret
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sluttede vi sæsonen af med Hawaii-fest til den årlige
afslutningsfest.
Lad mig dog lige minde om, at for at fastholde klubbens sociale
aktiviteter (host host – festerne – host host) er det nødvendigt,
at spillere melder sig ind i festudvalget!
Som formand håber jeg, at sæsonen 2017/2018 vil blive endnu
en sæson, hvor gode kampe, engagement, kampgejst og gode
sociale arrangementer vil være i højsædet.
Igen: jeg håber, at I får en god aften,
Hilsner fra Signe	
  
3. Regnskab

Regnskabet er godkendt af revisorer og generalforsamlingen.

4. Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag

5. Valg
Formanden er i
sommeren 2015 gået
af, så formanden
vælges for 1 år.

Formand (ikke på valg): Signe Bruun Thomsen (2016-2018)
Kasserer: Steen Mogensen (2017-2019)
Menige bestyrelsesmedlemmer (2017-2018):
Natasja Norup
Jeanne Sletting
Dorte Nielsen
Suppleanter (2017-2018):
Sanne Agerbo Rasmussen
Emmy Hjort-Enemark
Revisorer (2017-2018):
Finn Albrechtsen
Rene Poulsen
Revisorsuppleant (2017-2018):
Steen Dalby Bjørn

6. Festudvalget

Der var enighed om, at hhv. herrerne og damerne stiller med to
festudvalgsmedlemmer hver, da det har været svært at skaffe
medlemmer.
Fra herrernes side blev Per Kim Jørgensen og Kasper Bøje
Hansen valgt.
Damerne melder hurtigst muligt to medlemmer ind.
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7. Fremtidigt

Bestyrelsen fortsætter med at arbejde for bedre træningstider.
Nye træningstider skal forhandles igen i foråret 2018 for de
kommende to sæsoner. Derfor vil dameholdene fortsat skulle
træne tirsdag kl. 21-23 denne sæson. Det hjælper dog, at
damerne kan starte i hallen allerede kl. 20.30, men det vil dog
være en hjælp, at træningstiderne bliver officielle.
Derudover vil bestyrelsen fortsat forsøge at finde en træner til
dameholdene, således at damerne ikke skal have spillende
træner. En udfordring ift. dette er bl.a. prisen på en træner.
Findes der en træner til dameholdene, vil det højst sandsynligt
betyde, at damerne enten skal betale højere kontingent eller
skal finde dele af trænerens løn ved indtægtsgivende
aktiviteter.
Alle er velkomne til at byde ind med mulige trænere.

8. Eventuelt

Der blev spurgt ind til, om damerne kan få to træningstider om
ugen. I princippet kan hvert hold tildeles to træningstider om
ugen i hallerne, men på nuværende tidspunkt bruger klubben
kun de to timer i alt om tirsdagen. Emmy spørger dameholdene
om der er interesse for at træne to gange om ugen og vender
tilbage til bestyrelsen.
Til orientering får dameholdene denne sæson nyt spillertøj.
Dette er koordineret således at hver spiller får sit eget tøj og
nummer. Der har været en stor indsats fra spillernes side for at
finde sponsorer, således at alle udgifter til nyt tøj er dækket.
Irene arbejder nu videre med bestilling af tøj og print af
sponsorer.
Klubben har en hjemmeside: www.as-kfum.dk
Gå ind på den, tag billeder og kom med forslag til forbedringer
og indhold (skriv til Sanne).

