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Referat 

 

1. Valg af dirigent og referent 

Knud Erik Pedersen forslog Ole Stilling som dirigent og Nicolaj R Sørensen som referent. Begge blev 
valgt. 

 
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 

 
Klubbens formand Knud Erik Pedersen oplæste bestyrelsens beretning. Kort ridset op blev der i 
beretningen omtalt følgende: 
 
- Ønske om at få besat udvalgsposter under bestyrelsen 
- Medlemstal – nogle falder desværre fra, men der er samtidig en god tilstrømning i de yngre 

aldersklasser  
- Træningslejre i Helsingborg 
- Problem omkring rekruttering af yderligere trænerkapacitet, hvilket der er økonomi til 
-  Sportslige højdepunkter ved diverse mesterskaber 
- Træningen med Thomas Kristiansson, og vores træningsfaciliteter 
- Stævner og arrangementer – især vores motionsløb: Gribskovløbet, Slotsstistafetten og SMUK 

Kvindeløb (de to sidste i samarbejde med FIF Hillerød Orientering), hvilke er yderst vigtige for 
klubbens økonomi 

- Optimering af klubbens hjemmeside, der skal gøres til et bedre medie til formidling af 
information 

- Afslutningsvis en stor tak til alle, der gennem året har støttet klubben 
 
Der blev efter oplæsningen af beretningen  rettet en stor tak til Dorte og Per Hoffmann for deres 
sponsorat. 
 
Preben Olsen udtrykte sin bekymring omkring faldende stævnedeltagelse blandt klubbens aktive, 
og så desuden gerne en øget indsats vedrørende engagering af yderligere trænerkapacitet. Knud 
Erik Pedersen kommenterede herpå, med at mange af de aktive er glade for det sociale liv, der 
findes i klubben, men at lysten til konkurrencer og stævner ikke er så udbredt. Vedrørende 
spørgsmålet om ekstra trænerkapacitet blev det nævnt, at flere forældre i årets løb havde budt ind, 
men at de falder fra på grund af, at deres barn stopper i klubben. 
 
 
Beretningen blev godkendt, og kan læses i sin helhed på www.fifh.dk. 

 

http://www.fifh.dk/


3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse 

Klubbens kasserer Janna Rasmussen fremlagde regnskabet for 2010.  

Årets resultat blev på DKK 71.984,00, og aktiverne beløber sig til DKK 262.057,00.  

Indtægtssiden udgøres primært af sponsorater fra de tre motionsløb:  Gribskovløbet, 
Slotsstistafetten og SMUK Kvindeløb, samt af kontingenter. På udgiftssiden er de tungeste poster 
omkostninger vedrørende trænere, samt udgifter til træningslejre. 

Esben Masotti Krüger stillede spørgsmål om placering af klubbens likvider med tanke på et højere 
afkast . Bestyrelsen vil undersøge dette nærmere.  

 

Regnskabet blev godkendt. 

 

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

Janna Rasmussen fremlagde bestyrelsens budgetforslag for 2011.  

Budgetforslaget indeholdt indtægter for DKK 222.000,00 og udgifter for DKK 275.500,00. Det blev 
dog besluttet at øge budgettet vedrørende træneromkostninger med DKK 25.000,00. Dermed et 
budgetteret underskud på DKK 78.500,00. 

En post der specielt bidrager til underskuddet, relaterer sig det forestående 100 års jubilæum, hvor 
klubben budgetterer med udgifter på DKK 60.000,00 til et jubilæumsstævne samt – fest/reception. 

 

Brestyrelsen foreslog et uændret  kontingentet,  således at det årlige kontingent er følgende: 

- Seniorer  800 kr. 
- Ungdom til og med 19 år  700 kr. 
- Passive medlemmer  250 kr. 

 

Foreslaget vedrørende budget og kontingent blev godkendt.  

 

5. Behandling af indkomne forslag 

Der var ingen indkomne forslag. 

 

6. Valg af kasserer 

Janna Rasmussen modtog genvalg. 

 



7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
 
Jette Svendsen og Annette Sørensen modtog begge genvalg. Der var ingen andre, der ønskede at 
indtræde i bestyrelsen.  
 
 

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen 

Esben Masotti Krüger modtog genvalg. 

 

9. Valg af revisor og revisorsuppleant 

Henning Christensen modtog genvalg in absentia. Der blev stillet forslag om at undersøge, hvorvidt 
Daniel Jensen er interesseret i at indtræde som revisorsuppleant.   

 

10. Eventuelt 
 
Preben Olsen efterspurgte information vedrørende uddeling af pokaler ved klubbens seneste 
afslutningsfest. Det kunne oplyses, at to pokaler blev uddelt.  
 
Preben Olsen påpegede sandsynligheden for anlæggelsen af to nye fodboldbaner af kunststof på 
Hillerød Stadion. Placeringen af disse baner vil med al sandsynlighed betyde en hindring for 
udøvelse af hammerkast på øvelsens nuværende placering. Det blev pålagt klubbens bestyrelse at 
kontakte relevante instanser for at få klarhed over situationen, og diskutere alternativer såfremt 
anlæggelsen af fodboldbanerne bliver en realitet. Det blev påpeget, at den nuværende certificering 
af atletikanlægget på Hillerød Stadions afhænger af muligheden for udøvelse af hammerkast. 
 
Preben Olsen gjorde opmærksom på Dansk Atletik Forbunds omfattende satsningsområde: Motion 
Danmark, og spurgte til klubbens tiltag i denne forbindelse. Knud Erik Pedersen kommenterede på 
dette, ved at fortælle om klubbens planer vedrørende: en Atletikskole i sommerferien, en 
Aktivstafet i samarbejde med DAF, hvor 4.-5. klasserne på Hillerøds skoler bliver inviteret på 
Hillerød Stadion til en 30 x 200 m stafet, samt tanker om en involvering af skolerne til klubbens 
jubilæumsstævne evt. med afholdelse af en 1000 m stafet. 
 
Margret Petersen stillede spørgsmål vedrørende faciliteterne for indendørstræningen, da disse af 
mange ikke opleves som værende specielt attraktive. Ofte er gennemførelsen atletiktræningen i 
FrederiksborgCenteret afhængig af enten håndbold eller basketball. Træningen bliver til tider aflyst 
eller flyttet til andre lokaler. Flere gange kan Hal 3 benyttes, men grundet dennes status som 
udstillingshal, kan træningen ikke permanent skemalægges her. Johannesskolen blev nævnt som et 
alternativ for indendørstræningen, og Margret Petersen vil følge op på denne mulighed. 
 
Der blev af Preben Olsen ytret ønske om at få oplyst datoer for stævnerne på Hillerød Stadion i 
2011. Følgende stævner vil blive afholdt: 
 
- 10. maj Aktivstafet 
- 25. maj Jubilæumsstævne 
- 15. juni Nordsjællandsmesterskaber 



- 17. august UP stævne 
- 18. september Østmesterskaber for ungdomshold 

 

Knud Erik Pedersen takkede de fremmødte for en god generalforsamling. 

 

/Bestyrelsen for FIF Hillerød Atletik       


