
Generalforsamling i Amager Sundby KFUM  

Fredag d. 16. september 2016  
Referat 

Punkt på dagsorden Beslutning 
1. Valg af dirigent Signe blev valgt til dirigent  

 
2. Formandens 
beretning  

Banko gik godt med et flot overskud og mange fine 
sponsorpræmier. En hyggelig aften. Og en lang aften/nat for 
nogle få seje spillere og venner af klubben. 
 
Julemixstævnet var en succes med 3 sejre og kun et nederlag, 
Nanna blev dagens spiller 
 
25 deltagere til årets julefrokost med lækker mad og rigeligt med 
drikkevarer og dans. Endnu en vellykket fest 
 
Amager Sundby KFUM blev nomineret til årets idrætsforening i 
København (nomineret af Nina).  
 
Nytårsmixstævne – gik desværre spillemæssigt ikke helt så godt 
som julemixstævnet  
 
Turneringen: 
- Serie 2 damer - mange fine kampe før jul men desværre kun 
en sejr og en uafgjort så det endte med en 8. plads. Men efter jul 
gik det meget bedre og holdet endte på en flot 2. plads. 
- Serie 3 damer - 2 sejre før jul og en sidsteplads, efter jul var 
det nogle tætte kampe men desværre kun en sejr og igen en 
sidsteplads. 
- Old girls - vandt puljen før jul og endt midt i rækken efter jul 
(dog med nogle kampe med lidt unge old girls spillere) 
- Old boys - endte midt i rækken før jul og lidt under midten efter 
jul, mange spillere men ikke altid lige let at samle et hold  
 
Vi har i det meste af sæsonen haft Claus som fast 
dommerbordsvagt. 
 
Strandhåndbold – Vi havde 2 damehold med, det ene hold vandt 
lidt mere end det andet, men vigtigst af alt blev Valby slået i 
begge halvlege 
 
Afslutningsfest med 18 deltagere - lidt flere damer end herre, 
igen en god fest med god mad. Årets spillere på damesiden blev 
kåret - Isa og Helle. Line blev kåret til årets hepper og Sanne og 
Stine fik meget flot tale og gaver for trænergerningen. 



3. Regnskab Regnskabet er godkendt af revisorer og generalforsamlingen.  
 

4. Indkomne forslag Der var ingen indkomne forslag 
 

5. Valg  
 

Formand: Signe Bruun Thomsen (valgt for 2 år) 
 
Kasserer: Steen Mogensen (ikke på valg) 
 
Menige bestyrelsesmedlemmer:  
Natasja Norup 
Jeanne Sletting 
Sanne Agerbo Bendtsen 
 
Suppleanter:  
Dorte Nielsen 
Brian Jensen 
 
Revisorer:  
Finn Albrechtsen 
Rene Poulsen  
 
Revisorsuppleant:  
Henrik Haugstrup 
 
Festudvalg: 
4-6 frie pladser (meld jer gerne!) 
 

6. Fremtidigt Bestyrelsen har ikke kunne få bedre træningstider siden sidste 
sæson, men der er lavet en intern aftale med Team Amager om 
at vi kan begynde træning i hallen kl 20.30. 
Sanne og Line bliver trænere for dameholdet. 
Old girls holdet nedlægges desværre pga. mangel på både old 
girls og mangel på spillere på damesiden til 2 hold. 
Hjemmesiden er opdateret (www.as-kfum.dk).   
Banko er 4. november 
Julefrokost er 10. december 
 

7. Eventuelt.  Vi mangler folk til festudvalget!  
 

 


