
FIF HILLERØD ATLETIK 
Generalforsamling tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.30 

i Frederiksborgcenteret 
 

Referat 

1. Valg af dirigent og referent 

Knud bød velkommen til generalforsamlingen og foreslog André som dirigent. 

Andre Flor blev valgt som dirigent, og Jette blev valgt til referent. 

 Preben spurgte om indkaldelse til generalforsamling var gået til alle medlemmer, da han ikke 

mente at alle medlemmer stod på maillisten. Det er Nicolaj som har sendt indkaldelsen. 

Bestyrelsen skal sikre at alle medlemmer får indkaldelsen fremover. 

 

2.      Bestyrelsens beretning for det forløbne år 

 Formand Knud Erik Pedersen oplæste bestyrelsens beretning. Takker Knud for beretningen. 

Beretningen blev godkendt. 

 Beretningen kan i sin helhed læses på klubbens hjemmeside www.fifh.dk.  

  

3.      Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse 

  

 I kasserens fravær fremlagde Jette regnskabet for 2012. Årets resultat blev -15,001 kr. Hans 

Olsen spurgte til tilskud fra Gribskovløbet. Overskuddet i Gribskovløbsfonden er ca. 300.000,- 

kr. André stillede spørgsmål til den form fonden har. Bestyrelsen undersøger om det er forkert 

sådan som det foregår nu. Der skal være en note i FIF Hillerøds regnskab med henvisning til 

regnskaber for indtægtsgivende løb. 

 Underskud på atletikskole udgøres af aflønning af trænere og annoncering.  

 Der skal være en note i regnskabet der fortæller om klubbens bidrag til de nye kunstgræsbaner. 

   

 Regnskabet blev godkendt med de ovennævnte justeringer. 

  

 

4.      Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag samt forslag til kontingent for det kommende år 

  



 Jette fremlagde bestyrelsens budgetforslag. Den budgetterede omkostningen til trænere skal 

være 40.000,- kr. større og sponsoratet skal øges med 20.000,- kr. fra Gribskov fonden.  

 Hvad ligger der til grund for budgettet på posterne træneromkostninger og transport + kørsel 

trænere? Bestyrelsen opdaterer deres budgetforslag? 

  

 Forslag til at kontingent indtil 14 år, er 800,- kr./år. Fra 15 år 900,-kr/år. Familiekontingent 

2.000,- kr./år passive 250,- kr. Forslaget blev vedtaget. 

 Bestyrelsen undersøger om kontingent frihed betyder noget for aktivitetstilskud.  

  

5. Behandling af indkomne forslag 

Prebens forslag til vedtægtsændring, at enhver der vil dyrke atletik kan optages i foreningen 

uanset alder, men det skal forgå på de præmisser der tilbydes af træning i foreningen blev 

godkendt af Generalforsamlingen. Skal indskrives i vedtægterne. 

 

6. Valg af formand  

Knud Pedersen blev genvalgt for et år mere. 

 

7. Valg af kasserer  

Janna Rasmussen er genvalgt for 2 år. 

 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer – Jette Svendsen og Annette Sørensen er på valg. 

Begge modtog genvalg. 

 

 9.      Valg af suppleanter til bestyrelsen 

  Esben Krüger modtog genvalg. 

 

 10.    Valg af revisor og revisorsuppleant 

  Henning Christensen skal spørges om han ønsker genvalg til posten som revisor. André Flor 

blev genvalgt til revisorsuppleant. 

 

 

 



10.  Eventuelt 

André stille spørgsmål til om der bliver brugt for mange penge til ungdomstrænere. Der skal 

være mere fokus på hvem der modtager penge for træning og om de kommer til træningen. 

Henning er lige startet som cheftræner for ungdommen. 

Preben spurgte til Motions Danmark og om klubben havde tænkt sig at love nogle 

arrangementer i det regi. Knud svarer, at vi vil se på om der er nogle muligheder for FIF 

Hillerød.           

Der ikke noget sted, hvor relevante informationer for foreningens veteraner er tilgængelige. 

Preben efterlyser, at der bliver gjort noget ved det. Forslag til at hjemmesiden bliver brugt 

mere og en person bliver superbruger og fodrer siden med nyheder. 

Preben læste op fra statistikken fra 1962.  

 

Planlagte aktiviteter i 2013: 

8. maj aktivstafet 20 x 200 m  

22. maj Up-stævne 

19. juni Nordsjællandsmester 

24. juni sommerfest med grill 

6. juli Veteran venskabsmatch mellem Sjælland og Skåne 

5-9. august uge 32 Atletikskole 

21. august Slotsstistafetten på Posen 

1. september Smuk Kvindeløb 

4. oktober afslutningsfest i Kompashuset/Klubhuset 

20. oktober Gribskovløbet. 

 

Knud orienterede om klubtøj rabataftale med Sportigan/Sport Direct. 

 

Knud afsluttede generalforsamling med  en tak til de fremmødte deltagere. 


