
Referat fra GF i Helsinge Fodbold 29. November 2017. 
  

1: Valg af dirigent: 

Henrik Raun blev valgt som dirigent. 

Han konstaterede at GF var lovligt indkaldt og opgjorde antallet af stemmeberettigede som følger: 

Bestyrelsen; 6 stemmer 

Klubsekretariatet; 1 stemme 

Trænergruppen, 2 stemmer 

Årgangenes forældrerepræsentanter; 2, (U12 og U13).  

Almindelige medlemmer; 4 stemmer 

  

2. Bestyrelsen aflægger beretning: 

Beretningen er refereret inklusive kommentarer og spørgsmål til beretningen. 

Banefordeling. Kampe kommer forud for al træning, men sørg for at give besked. 

Manglende betaling for enkelte medlemmer: der blev ytret kritik af skriverier på facebook ang. 

manglende kontingentbetaling. Kasserer oplyste, at der var gået mange mails forud for denne 

kommunikation, hvorfor det betragtes som en sidste udvej at skrive på disse kanaler også. 

Der blev spurgt ind til Lyngby samarbejdet, som blev belyst af flere Best. medlemmer. 

Bestyrelsen ser bl.a. på pigernes muligheder for TUT træning i klubben, i stedet for i Hillerød. 

Lyngby hjælper med HFA 2018. Vi taler med Lyngby først, hvis spillere ønsker 

udfordringer/flytninger. 

Ligeledes var der undren over nogle spilleres gang til Helsingør. Bestyrelsen arbejder på, at vores 

spillere først og fremmest skal have evt. tilbud i Lyngby Boldklub. 

Iøvrigt henstilles til DBUs regler om fiskeri og spillerflytninger. 

Der blev spurgt til træneruddannelser. Bestyrelsen lovede at prioritere dette, så de bliver sat i værk i 

starten af næste år. Kasserer kunne oplyse, at der er sat penge af til forehavendet. Vi skal også 

huske målmandstrænere. 

Hvordan styres trænerlønninger? Bestyrelsen har sat trænerlønninger i system, så vi kan holde 

budgettet. 

Formandens beretning blev herefter godkendt. 

  

3. Kassereren fremlægger revideret regnskab.  

Se uddelt regnskab fra GF. 

Generalforsamlingen godkendte regnskabet og meddelte decharge.Der var stor tilfredshed med 

overskueligheden i regnskabet. 

  

4. Kasserer fremlægger budget.  

Kassereren fremlagde budgettet, og efter opklarende spørgsmål blev budgettet godkendt. 

  

5. Indkomne forslag. 

Der var 2 indkomne forslag: 

1: At bestyrelsen skrev tydeligt på hjemmesiden, at de enkelte hold ikke kan regne med samme tider 

fra sommer, ved overgangen til vintertræning. (Trine Powers). Forslaget skønnedes ikke at høre 

under GF’s kompetenceområde, hvorfor det lægges til vurdering i bestyrelsen, hvorvidt og hvordan 

det formidles. 

2: Forslag om at årgange, der har både pige og drengeafdeling opdeles, således at piger og drenge 

har hver deres forældrerepræsentant ved GF. (Eva Lüchau). Forslaget om vedtægtsændring var ved 



en fejl ikke offentliggjort jf. vedtægterne og kunne derfor ikke sættes til afstemning. Forslagsstiller 

var indforstået med at bestyrelsen stiller forslaget ved næste ordinære GF. 

  

6. Valg til bestyrelsen. 

A. Valg af formand 

Ole Madsen blev valgt som ny formand. 

B. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (for en 2 årig periode) 

Valgt blev: Tim Erikson, Ole Jæger og Thomas Jessen. 

C. Valg af 2 suppleanter 

Valgt blev Henrik K Sams og Kamilla Barslund 

D. Valg af revisor og revisorsuppleant 

Genvalgt som revisor blev Martin Dyberg. 

Der blev ikke valgt en revisorsuppleant. 

  

7. Eventuelt. 

A. Uddeling af priser mv.: 

Hannerlegatet: Poul Erik Thomsen, for at holde sig opdateret og videregive faktaviden og regler 

mm for DBU og SBU. Ligesom han holder tror med relevansen af alt muligt, der kommer i 

indbakken til Helsinge Fodbold. 

 

 

Årets træner: Tommi Dannemarre Hansen, U8, for sit gode opbyggende trænerarbejde med sine 

makkere På årgangen. Tommi stillede også op til ekstratjanser i fm. Indendørsstævner og 

arrangementer, der krævede arbejdsindsats og overblik. 

Årets profil: Rasmus Rosenquist, for sit store arbejde med medlemskartoteket og 

kontingentindbetalingen. 

Herudover var der vingaver mv. til den afgående formand, Thomas Jessen, afgående 

bestyrelsesmedlem Michael Andersen, revisor Martin Dyberg og dirigent Henrik Raun. 

Sidst men ikke mindst fik Kamilla Barslund gavekort for sin indsats omkring HFA og Bennos Hund 

fik et kæmpekødben, for at have sparet klubben for op mod 20.000,-kr i fundne bolde.  

  

Herudover blev følgende emner diskuteret under eventuelt: 

B. Materialemand skal få tømt boldkassen i kælderen. 

C. Kamptavlen er i udu? Hal-ansvarlig i Best. Kigger på det. 

D. Hvad gør vi ved fx Superveteraner i klubben. I første omgang inviteres de med til et Best.møde, 

så Best. kan danne sig et fuldt billede af mulighederne. Formanden inviterer. 

Der var overordnet enighed på GF om, at hvis man spiller i Helsinge Fodbold, så er man betalende 

medlem af HF. 

E. Det blev efterlyst, hvor Søren Riger Cuppen blev af? Best. Sætter en mand på opgaven. Cuppen 

afholdes normalt hvert år for U19 og opefter. 

F. Der kom et forslag til overvejelse i bestyrelsen. Kan vi få fyldt kassen på kunsten op med fælles 

udstyr, som alle kan anvende med en trænernøgle? Materialemand kigger på det. 

  

Formanden lukkede den officielle del, hvorefter den nye bestyrelse fik lejlighed til at tale med 

mange, om alt muligt og umuligt. Der var god stemning og det kan varmt anbefales at deltage i 

næste års GF. 

  

 Henrik Raun, dir. & Ole Madsen ref. 


