Amager Sundby KFUM – Generalforsamling 2019
Dato: fredag d. 11. oktober 2019.
Tilstede: formand Natasja Norup, kasserer Steen Mogensen, bestyrelsesmedlemmer Stine Frandsen
og Jeanne Sletting.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent - Formand Natasja blev valgt som dirigent.
2. Formandens beretning:
Alt i alt var sæson 2018/2019 gået godt på begge hold i klubben. Damerne startede dog sæsonen i
lidt modgang, da 3 spillere forlod klubben og dermed var de i tvivl, om de kunne stille hold. De gav
det en chance og der kom en træner til. Damerne skal bruge denne sæson på at spille sig op i serie 2
igen og old boys ligger i old boys a rækken igen i år. Bankospillet gik godt i 2018 og formanden ser
frem til bankospillet d.1.november.

Udvidet beretning:
Damerne startede deres sæson med et stævne på Falster, hvor vi tog derned dels for at vinde men
også for at have en god og social tur. Damerne vandt 1 kamp og tabte vist 3. Alt i alt synes jeg, at
det havde været en rigtig hyggelig og sjov tur. Derfor kom det bag på mig og mange flere, at 3
spillere valgte at forlade klubben til fordel for en anden klub. Derefter kom der lidt krise på dame
holdet, da vi stod og manglede spillere til at kunne stille det ene og det andet hold. Derfor blev vi
enige om at give det en chance i serie 2 og så se, hvordan sæsonen gik. Der blev fundet 1 træner og
turneringen gik igang. Før jul blev damerne nr. 8 ud af 9 og måtte derfor spille for at blive serie 2.
Herudover blev de ramt af graviditetsyge, da 2 spillere inkl. Mig selv gik fra på barsel. Den ene er
tilbage igen og jeg regner med at være tilbage i dec/jan. Efter jul blev damerne nr.5 ud af 6 hold og
skal derfor spille sig op i serie 2 igen i denne sæson. Herudover kom der nye spillere til både før og
efter jul.. Sæson 2019/2020 er godt i gang og damerne har fået 2 nye trænere Dorte og Per kim og
har spillet 2 træningskampe der er endt med et nederlag og uafgjort imod tune. Første
turneringskamp har været med et nederlag. Old boys derimod startede før jul med at vinde deres
række og kom derfor i den bedre halvdel efter jul. Her måtte de dog slutte som nr.5 og skal i denne
sæson spille i old boys a. Her er sæsonen starter med 2 nederlag. Jeg er sikker på, at resten af
sæsonen nok skal gå godt for begge hold i klubben.
Rent klubmæssigt har der været GF, hvor bestyrelsen kun deltog og jeg blev formand med det mål
at skaffe klubben bedre tidere. Dette er lykkes efter dialog med Amager SK og kommunen. Søren
og jeg prøvede at arrangere en julefrokost dog uden held og afslutningsfesten blev heller ikke til
noget. Bankospillet blev i mine øjne en succes og ser frem til næste bankospil.
Der har været nogle problemer ift banetider i weekenden. Både old boys og damerne oplevede
dårlige episoder med hold fra KBU. Jeg som formand tog fat i HRØ og det blev løst derinde fra.
Derudover har damerne haft en dårlig episode i sommerturneringen imod IF stadion. Dette blev
indberettet til HRØ og der mangler stadig svar herfra.
Der skal samles gevinster ind til bankospillets lotteri d.1. november.
Alt i alt synes jeg, at sæson 2018/2019 har været en god sæson med både gode og mindre gode ting
i klubben og jeg ser frem til, at denne sæson bliver ligeså god nu, når der er styr på holdene igen.
Herudover siger jeg velkommen til de nye medlemmer i klubben og jeg håber, at de bliver glade for

at være i klubben ligesom os andre. Jeg håber også, at der bliver stablet en julefrokost og
afslutningsfest på benene, så holdene i klubben kan mødes på kryds og tværs :)

3. Regnskab
Der er et minus på 3653 kr grundet trænerudgifter i sæson 2018/2019 på dame holdet. Men alt i alt
har klubben et fint regnskab, der er godkendt af alle i bestyrelsen og revisorerne.
4. Indkomne forslag.
Der er ingen indkomne forslag.
5. Valg:
Formand Natasja Norup (Ikke på valg)
Kasserer Steen Mogensen - genvalgt
Menige bestyrelsesmedlemmer:
Jeanne Sletting - genvalgt
Stine Krog Frandsen - genvalgt
Dorte Nielsen- genvalgt
Suppleanter:
Nina Erritzøe- Genvalgt
Signe Bruun Thomsen - Genvalgt
Revisorer:
Finn Albrechtsen
Rene Poulsen
Revisorsuppleant:
Åben plads
6. Festudvalg:
Der er ikke noget festudvalg i klubben. Men det blev foreslået, at klubben holder en fest med Steens
firma fodboldhold i januar. Steen ville snakke med holdet om det og vende tilbage.
7. Fremtidigt:
Der er bankospil d. 1. november kl.19. Dørene åbner kl.18. Bestyrelsen håber på stor opbakning
igen i år fra alle.
8. Eventuelt.

