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1. Valg af dirigent og referent  

Dirigent: Erik Stougaard er valgt. 
Referent: Kamilla Barslund er valgt 

Indkaldelsen er rettidigt indkaldt. 
på hjemmeside og facebook 
 
Stemmeberettiget mødt op.  
Bestyrelsen: 7, Sekretariat: 1, Trænere: 2, Ingen fra U5-U17, Øvrige medlemmer: 9 
Maksimalt 19 stemmer ved afstemning. 
 

Bestyrelsen aflægger beretning 
 - V/formanden Ole Madsen 
 
Beretningen er lagt på bordene. 
Se vedhæftede beretning* bilag 1 
 
Æresmedlemmer forslag: Polle, PET, Willy Larsen, Erik Stougaard.  
 
Spørgsmål til beretningen i vedr. punkterne 
1) Dyberg mener ikke, at trænerne skal bruge tid på at prikke nogen. 
2) Mediesiden – Skilte Polle: vi har fået en invitation fra Aktiv Gribskov  
    - Dette undersøges af Medieansvarlig Kamilla Barslund 
3) Ingen spm. 
4) Raun: U16/17 ambitioner. Der ses et dilemma i at halvdelen skal rykkes op i U19 som ikke findes.  
    - Folk ønsker at     stoppe eller finde andet steds. Hvad gør vi.? For der er ikke nok til en hel U19 årgang.   
    Svar: Formanden vil kigge på det i det nye år. Og der skal gøres noget ved det.  
    Alexander: deler bekymringen og frygter at de flytter. 
    Jessen: Forsikre at der nok skal gøres noget ud af det oppe på U19 
    TK: hvor mange spillere drejer det sig om – Svar: 12-13 
5) Fagerlind gør opmærksom på, at afsnittet kan forstås således, at Helsinge fodbold har kontrakt med spillerne. 
Det har vi ikke, og kan ikke bestemme at det skal være som skrevet står. Spillerne kan frit skifte klub, om ønsket. Vi 
orienterer blot Lyngby, så længe de er samarbejdsklub.. 
6) Ingen spm.  
7) Ingen spm. 
8) Ingen spm.  
9) Trænere: TK er der planer om yderligere ansættelse af trænere?  
    Svar. Nej men bestyrelsen tager det op på førstkomne møde.  
10) Dyberg gør opmærksom på, at der er kontingentfrie medlemmer i senior. 
Jessen fortæller, at det er rigtigt, og at der også er en kørselsordning.  
11) Workshop- Raun. Han håber at den røde tråde endelig bliver ført ud i livet - da det har været sagt mange       gange 
før. Svar: Formanden forsikrer at der vil være handling bag.  
12) Ingen spm. 
13) Ingen spm.  
14) Ingen spm. 
15) Helsinge Hallerne: Vedligeholdelse af banerne 
16) E-sport. – Det har ikke noget at gøre med beretningen.!  
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      Dog kommentar fra TK-. Synes at det bliver spændende og vil gerne bakke op.  
17) 100 års fødselsdag:  8 udvalg. Jessen fortæller at der bliver masser af fodbold og fest og farver hele   lørdagen. Og 
optog gennem byen med mere. Kryds i kalenderen den 23.05 hvor der er reception – og den 25.05 hvor der er festdag. 
18)  Æresmedlemmer.  
Formalia ang. beretning er ikke overholdt.  Dog vurderer forsamlingen at det går denne gang da forsamlingen ikke 
ønsker at det bliver til et indkommen forslag- da det så ikke vil træde i kraft før næste generalforsamling. 
Derfor tillykke til æresmedlemmerne. Og Bestyrelsen lover at det ikke sker igen. 

 

Beretningen godkendes af forsamlingen. 

2. Fremlæggelse af regnskab v/ Rasmus 
Det er decharge  - bestyrelsen hæfter ikke for. Regnskabet godkendes af forsamlingen 
 

3. Fremlæggelse af budget 
Polle: Hvorfor er sponsorerne for nedadgående. ? Svar: Der kan sagtens arbejdes mere på at få flere, men det 
er svært at få erhvervslivet med efter der tidligere oplevelser med Helsinge Fodbold. ( tidl.sponsoransvarlig)  
OG der er udfordringer med at andre folk fra klubben også forhører sig om sponsorater udenom Niels. 
Evt. liste med sponsorer som kan sendes ud til holdledere/ forældre.  
-Ved evt sponsor beløb eller lign. SKAL man kontakte Niels 
 
Budgettet er hermed godkendt.   
 

4. Indkomne forslag. 
Se agenda 
Der stemmes om forslaget: 
mod: 14 
for: ikke nødvendig  
forslaget er nedstemt. 
 

5. Valg til bestyrelsen. 
6.1  
Formand ikke på valg 
Kasserer på valg og ønsker genvalg – er genvalgt 
6.2. 
Henrik 1 år 
Niels 2 år – trækker sig som bestyrelsesmedlem men stiller gerne op som suppleant 
Wissam 2 år.  
Kandidater:? Jesper Stougaard. 2 år – ønsker at bidrage med noget sportsligt med sin erfaring fra selv at have 
spillet i klubben i mange år. Samt sin erfaring fra sit arbejde i Lyngby BK. Dog understreger Jesper at han stille 
op som sig selv og ikke i kraft af sin stilling i LBK.  
Jesper er uden valg stemt ind i bestyrelsen- Velkommen til   
   
6.3 Kamilla og Niels er valgt som suppleant 
 

6. Valg af revisor 
Dyberg. Genvælges. 
 

7. Evt. 
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Uddeling af priser. 

Hannerlegatet: 1.111,-kr 
Martin Dyberg. For at holde sin trænergerning i U17 gennem mange år. 
For at arbejde med reklamer og arrangementer for klubben og årgangen. 
For at tage med årgangen på deres mangeårige Italiens-tur igen igen. 
For at revidere regnskabet. 
Oma. 
 
Årets træner: Vandrepokal indgraveres + rødvin. 
Flemming Fagerlind. For igen at tage en tørn med opbygningen af dygtige fodboldspillere i årgangene fra 
U10,11,... 
Dygtig taktisk og hold-udviklende træner. Sørger i den grad for, at pasningsspillets facetter lægges ind i 
klubbens DNA. 
 
Årets profil: 
Martin Jensen, U8. Billede og tekst i årbogen + rødvin. 
Har i den grad fart på udviklingen af spillere i U8.  
Han har mimik og sprog som en Superliga-træner. Hans hjerte er fodboldformet og banker for at udvikle 
årgangen. 
Der er skabt en god grundstamme af spillere, som vi håber at Martin og Ulrik vil fortsætte med at træne længe 
endnu. 

 

Tak for god ro orden.  
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Bilag 1-  
BESTYRELSENS BERETNING 2018 
 
Velkommen til et udsnit af hverdagen i Helsinge Fodbolds bestyrelse. 
Gennem året 2018 har vi haft mange ideer og mange drift-opgaver. 
Driften fylder nogle gange meget, når vi hver måned har holdt bestyrelsesmøder. Efterfølgende har Årgangsansvarlige, 
Materialemanden, Kasserer, Medieansvarlig med flere, haft travlt i mange perioder. 
Det er værd at lægge mærke til nogle af de største indsatsområder og landvindinger: 
 
Mediesiden. 
I kraft af know-how, vilje og tid er hjemmesiden, Ugeposten og Facebook blevet fyldt løbende med aktiviteter fra de enkelte årgange. 
Det har gjort klubben mere “levende” set udefra. 
 
Bestyrelsen. 
Ole jæger valgte at forlade bestyrelsen, da han ikke havde den fornødne tid. 
Resten af bestyrelsen sidder, som valgt på GF 2017. 
Pga mange arbejdsopgaver valgte den siddende bestyrelse at lade suppleanterne indgå på lige fod med resten af bestyrelsen. 
Kamilla og Henrik får derfor også det årlige salær på 2.800,-kr på lige fod med klubsekretariatet og bestyrelsens øvrige medlemmer. 
 
De enkelte hold. 
Året har budt på mange flotte resultater. Senior1 rykkede op i Sjællandsserien igen. Langt hen ad efteråret lignede vi en 
oprykningskandidat til Danmarksserien, men de overvejelser må vi tage med i workshop2023. 
Hvad gør vi for at etablere os i Sjællandsserien? 
Og hvad gør vi for at spotte Danmarksserien? 
U16/17 har vundet rækken i efteråret. Fremragende spillere på holdet. Ligner bestemt kandidater til en god seniorfremtid. Nogle af 
dem meget gerne i startopstillingen på Senior1. 
U13/14 piger holdt pigecup-stævne i foråret, som opstart på forårssæsonen. 
Det satte spot på en del spillere, der efterfølgende var en attraktiv vare for eliteklubber. Således måtte vi sige farvel til 5 topspillere, 
der alle valgte at give elitemiljøet en chance. 
U12 og 13 viste også fremragende takter. Det fik også udstillet et par spillere, der skiftede til elitemiljøer. 
Der er altid fokus på de gode spillere. 
I dette år har vi især haft kraftig interesse fra Helsingør, Hillerød, FCN og Lyngby. 
Når vi er samarbejdsklub med Lyngby, skal udvekslingen og interessen for spillere fra andre klubber foregå i samarbejde med 
Lyngby. 
Hvis Ikke Lyngby er interesseret i den pågældende spiller, kan overgangen foregå i forhold til de alm. gældende regler fra DBU. Dem 
lægger klubben sig ind under Iøvrigt. 
 
For alle hold gælder det naturligvis om at bruge den årgangsansvarlige så vidt muligt. 
Ved større tvister eller akutte store problemer kan Formanden eller Klubsekretariatet kontaktes. 
 
Stadionkiosken. 
Har ifm Senior 1 og 2 kampe fået nyt liv. Det er ingen hemmelighed, at Helsinge hallerne er en selvejende institution. Det giver 
særlige vilkår, som nogen vil kalde forhindringer. Med tiltrædelsen af den nye haldirektør, Bo Holtemann, fik vi imidlertid igen rimelige 
vilkår for salg og service. 
Den endelige aftale landes ifm med workshop2023. Bestyrelsen skal have forhandlet fx en 3-delings-aftale på plads. Overskuddet 
deles ligeligt mellem Helsingehallerne, klubben og personale/bolddrenge, der bemander og servicerer. 
 
Dommeruddannelser. 
Ja tak. Årets start viste os, at der var akut mangel på dommere i Nordsjælland. 
Polle lå vandret i klubsekretariatet i perioder. Bestyrelsen satte penge af til at kunne tilbyde dommeruddannelser. 4 stykker blev det 
til, som vil kunne hjælpe med at fylde hullerne i dommerbesætningen ud fremover. 
 
Træneruddannelser. 
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Vi er en breddeklub med ambitioner. Vi mangler eller leder hvert år efter mellem 5 og 18 trænere eller assistenter. I en breddeklub er 
der hårdt brug for engagerede forældre. Hvis de skal forblive engagerede og kunne bruges som trænere længere oppe i årgangene, 
kræver det uddannelse. 
Bestyrelsen har derfor afsat penge til uddannelsesfinansiering. Vi har også søgt og fik puljemidler til dele heraf. 
Ind til videre har det været sporadisk med lysten, tiden og tilmeldinger til træneruddannelser. Et par stykker er det dog blevet til. Vi 
forventer at sende endnu flere i uddannelse i 2019. 
 
Største Seniortrup nogensinde i Helsinge Fodbold. U19 blev senior. 
Ved overgangen fra U19 til Senior, kom Seniorårgangen op på den største i mands minde. 71 medlemmer rundede 
betalingsbarometret i løbet af efteråret. 
For at kunne tilbyde spilletid, måtte Senioransvarlig melde ekstra hold til, hvilket indebar, at Thomas Jessen måtte udnævne sig selv 
til midlertidig træner for Senior4. 
For senior 1 og 2 er det i luksusklassen, at have så mange spillere i årgangen. 
Men det giver også udfordringer at kunne holde på så mange spillere. 
En udfordring bestyrelsen er opmærksom på, hvorfor vi bl.a. besluttede at give tilskud til spillertøj til hele årgangen. 
For trænerne og spillerne ligner det gyldne muligheder for at brødføde opefter med egnede spiller gennem de enkelte hold. 
 
Sportslige ambitioner for klubben. (Workshop 2023) 
Bestyrelsen har valgt at barsle med en 3-års-plan, kaldet Workshop2023. 
Bestyrelsen mødes en weekenddag i jan/Feb. 2019. Denne weekend skal være med til at fastlægge en overordnet sportslig ambition 
for hele klubben. 
Vi inviterer udvalgte trænere med på råd. 
Alle er velkomne til at komme med input til en 3-års-plan. 
Planen skal gerne sættes i værk med opstarten af sæson 2019/20, og gælde i en periode på 3 år, frem til sommeren 2023. Heraf 
navnet workshop2023. 
 
Klubsekretariatet. 
Et meget vigtigt organ i Helsinge Fodbolds DNA. I få skrækslagne øjeblikke, taler vi lidt om vigtigheden af Polles, Finns og PETs 
store arbejde. Et arbejde, der kræver indblik og viden. Det besidder de 3 “motorer” i maskinrummet. 
Det skrækslagne islæt kommer frem, når/hvis en eller flere lader sig pensionere fra sekretariatet. Så imens de stadig er i klubbens 
motor, skal vi passe på dem. 
Benyt dem og respekter deres løsninger og datoer.  
 
Sponsorer. 
Der har været travlhed dette år. Niels fra bestyrelsen har især haft travlt med sponsorpleje og aftaler. Det er et vigtigt arbejde, 
hvorfor bestyrelsen i årets løb har opgraderet til et sponsor-udvalg, bestående af 3 personer fra bestyrelsen. 
På sigt forestiller vi os, at et sponsorudvalg arbejder selvstændigt og alene med opgaver omkring sponsorer, fundraising og 
aktivitetsstøtte. 
Det er vigtigt at pointere, at alt sponsorarbejde skal en tur igennem bestyrelsen. Vi har et ansigt som klub, der skal plejes og passes, 
så vi ikke render erhvervslivet så meget på dørene, at de bliver trætte af os. Eller hvad værre er - opfatter os som useriøse. 
ITV skal alt sponsorkontrakt meddeles Sponsorudvalget, så det kan koordineres. 
 
Juletræssalg. 
Fornemme tal i salget, der hvert år kommer klubben tilgode. 
Bak op omkring salget, stå ved vognen for årgangen, og køb selv dit juletræ ved Kvickly. Regnestykket er simpelt: Mest muligt salg = 
flest mulige kr i tilskud til klubbens årgange. Vi taler om flere tusinde kr på hver årgangs egen konto. 
 
Formandslounge. 
Klubberne i Gribskov mødes flere gange om året. Faciliteret af DBU-Sjælland inkl. omkostninger til forplejning. 
Det er en unik mulighed for at arbejde sammen, istedet for at bekrige hinanden. 
Bedste eksempel på samarbejde er fra i år. Alle klubberne godtog det forslag, som Helsinge Fodbold/Formanden kom med, og 
bragte videre til vores årlige kommunale banefordelingsmøde: 
“Set i helikopterperspektiv, er der ingen tvivl om, at Vejby/tisvilde og Helsinge mangler træningstider/muligheder i vintersæsonerne. 
Det er derfor oplagt at begge klubber har brug for en kunstbane. (For Helsinges vedkommende: en mere) Det vil tilgodese hele 
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kommunen, således at de store klubber faciliterer banerne, og de mindre klubber har mulighed for vintertræning, uden at skulle farte 
land og rige rundt” 
I forhold til kommunens oplæg, skulle vi “slås” om `en kunstbane, som de havde afsat penge til. Budgettet blev imidlertid åbnet og 
omskrevet på et ekstraordinært budgetmøde for kultur og fritid. Således er ordlyden nu, at der budgetteres med penge til kunstbane i 
både Vejby og Helsinge indenfor 2-3 år. 
 
TUT-træning. Teknisk udviklingstræning. 
Tim er ansat som udviklingstræner i mellemårgange. Det er planen, at TUT træning tænkes ind i workshop2023, således at klubbens 
årgange får mest muligt ud af satsningen. 
Resultatet af TUT træningen er mærkbar for flere spillere. Ingen tvivl om, at det skærper en del spilleres fodboldevner. 
 
Helsinge Hallerne. 
En selvejende institution, der skal facilitere sportsklubberne. 
Fra kommunal side betyder det, at deres årsregnskab gerne skal gå i NUL. 
Regnskabet er ikke gået i nul de sidste år. 
Bl.a. derfor, er klubberne lige nu i søgelyset, hvor det undersøges, hvad man kan tillade sig at tage for lokaler eller andet lign. 
Bestyrelsen blev mødt med et krav om brugerbetaling for mødelokale 2, såfremt klubben ville have lokalet som klubhus alene. 
Den omkostning vil den siddende bestyrelse ikke være med til, da det lignede en årlig omkostning for klubben på ca 18.000,- kr. (I.e: 
1500,-/md) 
Vi har derfor valgt at “køre videre” som nu, hvor lokalet skal bookes gennem hallens bookingsystem, hvis man skal være sikker på at 
kunne benytte det. I skrivende stund er det endnu ikke fastlagt og aftalt med de andre sportsklubber, hvordan denne tankegang 
kommer til at udmønte sig. 
Bestyrelsen lægger sig derfor op ad HSI, hvorigennem vi vil arbejde for rimelige forhold for Helsinge Fodbold og andre 
sportsklubber. 
 
E-sport, ansøgning i kommunen. 
De store klubber i Danmark har for længst lavet E-superligaen. 
Vi har søgt kommunen om etableringsomkostninger dækket - 35.000;-kr -Og har planer om at starte og facilitere Helsinge FIFA  
E-sport. 
E-sporten skal organisatorisk høre under Helsinge Fodbold. 
Der betales medlemskab. Helsinge fodbold stiller trænere til rådighed for fysisk træning - løb og fodbold - en gang om ugen for 
medlemmerne. 
Yderligere ansættes E-sportstræner i FIFA fodbold, med udgangspunkt i økonomien fra medlemskaberne alene. 
 
100 års fødselsdagen. 
Der arbejdes i udvalg og under bestyrelsens ledelse gennem Thomas Jessen. 
Det er værd at bemærke, at der er økonomisk opbakning bag projektet: 
Vi har som klub sat 50.000,-kr af i to omgange i foregående års regnskaber. 
(100.000,-kr) 
Vestergaard har personligt doneret 15.000,-kr, til udarbejdelse af 100-års-bogens tilblivelse. 
Der ledes fortsat efter sponsorer, og vi har ”ikke færdige kontrakter” på vej, som øjensynligt tilfører yderligere mellem 20-og 40.000,-
kr. 
Udvalget og ledelsen arbejder projekt 100-års fødselsdagen i mål efter nytår. 
Der skal holdes to “fester”. 
På selve dagen inviteres borgmester, DBU-Sjælland, klubformænd og byspidser fra erhverv og lign. 
På festdagen arrangeres en fest for hele klubben med den pomp og pragt, som økonomien rækker til. Der bliver tale om noget 
egenbetaling også. 
 
 
Indsatsområde U5/6/7. 
Børnehaver, 0.klasser. Flyers og plakater blev sat op. Det gav 1 medlem efter sommer? Vi skal have helt andre tiltag næste år: 
DBU tilbyder arrangementer med de helt små, afholdt i egen klub. Det koster lidt, men er hurtigt tjent ind via medlemskaber i 
kølvandet. 
U7 og 8 ser fornuftige ud på medlemssiden. Men det er kritisk i U5/6. 
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Resten af vintersæsonen er to U15 drenge blevet ansat på U5/6, så de sammen med Tom U7 kan tilbyde træning, som vi kan 
rekruttere medlemmer til. 
Yderligere ideer og tiltag tænkes gennemarbejdet og integreret i Workshop 2023. 
 
Æresmedlemmer. 
GF foreslås at gøre følgende til æresmedlemmer fra 06.12. 2018: 
Poul Erik “Polle” Petersen 
Motivation: Ungdom, Polle plankeværk, Klubsekretariat og træner .i snart 50  
år. Kæmpe engagement og arbejdsindsats. 
Poul Erik Thomsen “PET.” 
Motivation: Mangeårigt arbejde og aktivitet klubsekretariatet. Holder sig ajour med viden, sikrer alverdens logistik og aktivitet sendes 
ud til tiden. 
Villy Larsen: 
Motivation: Som nu i den 47’ende sæson står i spidsen for juletræssalg til fordel for Helsinge fodbold, siden julen 1971. 
Erik Stougaard: 
Har siddet som formand i 23 år og bragt klubben frem fra næsten ingenting, til ca. der den er i dag. 
 
På bestyrelsens vegne. 

 
  

 

 
 

 


