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ORDINÆR GENERALFORSAMLING i HELSINGE FODBOLD 

Herunder kan du læse et kort referat fra onsdagens ordinære generalforsamling - afhold kl. 19.00 i Café Mille.  

Dagsorden. 
pkt. 1. Velkomst: 
Thomas byder velkommen  
 
pkt. 2. Valg af Dirigent 
Bestyrelsen foreslår Søren Kjeldsen-  som får hvervet. 

Dirigenten beretter at Generalforsamlingen er lovligt indkaldt - mindst 4 uger før afholdelse - via 
hjemmeside,  Ugeposten og klubbens SoMe.  
 
pkt. 3. Valg af referant 
Bestyrelsen foreslår Kamilla Barslund - som får hvervet.  

Pkt 4 Formandens Beretning.  

v/ Formand Thomas Jessen 
 
Velkommen til Helsinge Fodbolds generalforsamling 2019, det er dejligt at se så mange fodboldfolk samlet her i dag. 
Endnu et spændende fodbold år er gået, Helsinge har været vært for rigtig mange kampe og har spillet mindst lige så 
mange ude hos vores modstandere. 
Igen i år har det været spændende at se at trænernes store arbejde og spillernes træning bærer frugt det ser sgu godt 
ud i Helsinge. 

Der er sikkert mange spørgsmål omkring den ekstraordinære generalforsamling, som blev afholdt den 17. september jeg 
har besluttet ikke at bore dybere i det, men ønsker kun at se fremad, sket er sket vi skal videre. Bestyrelsens beretning 
bliver af samme grund ikke så fyldestgørende da vi i princippet kun kan se frem fra den 17. september. Og til nu. 

Os som sidder i bestyrelsen i dag arbejdet så hårdt at det føles som et helt år. 
 
Finn har været på en stor opgave med at få styr på trænerkontrakterne. 
Erik har haft travlt med at få styr på regnskabet, den automatiske kontingenttrækning samt opgave han måske har med i 
sin beretning. 
Jeg selv er blevet "luksus" formand, har have så erfarne bestyrelsesmedlemmer omkring mig, har gjort at jeg har kunnet 
bruge min tid på de bonede gulve, det være sig DBU, Kommunen, Formandslounge og meget meget mere. 

Vi har holdt møder med Sportigan- Helsinge og klarlagt hvordan vores samarbejde skal se ud fremadrettet. 
Det er besluttet at gå fra Nike, som desværre ikke ser Danmark og dermed lille Helsinge som en kunde de gider at bruge 
tid på, til Craft som har leveret prompte når vi har bestilt. 
Vi er i fuld gang med at udskifte de håbløse Nike bolde til Select, hvilket i den grad er blevet modtaget positivt. 

 Vi har holdt møder med udvalgte trænergrupper, den siddende bestyrelse vil gerne i "øjenhøjde" med vores trænere og 
så sandelig også med vores medlemmer. 
Jeg føler selv at det bliver positivt modtaget. 

Dem som ikke har haft en "kaffe, rundbordssamtale" endnu vil blive kontaktet, vi vil meget gerne have fingeren på pulsen 
og være synlige blandt klubbens "ansatte"  

Bestyrelsen ønsker at tilføre kvalitet til klubbens tilbud, derfor har vi indgået en aftale med en Sportslig ansvarlig, han er 
blandt os og går under navnet "Jetjægeren" han er dog døbt Ole Jæger 
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1.    Sportslig ansvarlig 
Ole er Helsinge Fodbold’s sportslige ansvarlige, hvilket defineres ved at Ole i samarbejde med klubbens bestyrelse, 
definerer klubbens udvikling og ambitionsniveau.  
Ole er ansvarlig for at klubben har et godt trænings miljø med fokus på god kvalitet. 

2.    Trænernes kontaktperson 
Ole er klubbens kontaktperson overfor klubbens trænere, ved behov kan Ole til enhver tid trække på bestyrelsens 
medlemmer, Ole holder bestyrelsen opdateret omkring trænersituationen. 

3.    Trænernes træner 
Ole vil være til rådighed hvis en træner eller trænerteams har brug for inspiration eller træningsøvelser. 
Ole er også ansvarlig for at klubbens trænere udvikler sig, ved f.eks at indstille dem til trænerkurser m.m. 

4.    Den Grønne tråd 
Ole udarbejder pensum for de enkelte årgange og sikrer at trænerne får gennemfør årgangens pensum, Ole tilsikrer at 
læringskurven er stigende fra årgang til årgang. 

5.    Talentspotter: 
Ole vil i samarbejde med årgangenes trænere, spotte og udvælge spillere som indstilles til talentudvikling så som TOP 
træning i samarbejde med Lyngby Boldklub, eller lignende talentprojekter. 

6.    Banefordeling 
Ole vil agere mellemled mellem trænerne og klubsekretariatet i forbindelse med tildeling af træningstider, såvel sommer 
som vinter. 

7.    Vikar 
Ole fungerer som vikar på alle årgange ved træner fravær (sygdom, kursus, ferie m.m.) dette dog kun hvis man er der 
hvor man er nød til at aflyse en træning, det tilstræbes i første omgang at assistenter eller forældre tager over. 
Ole kan frit tage 4 ”vikar” træningspas pr. mdr. ved større antal aftales nærmere med Kasser alternativt Formanden. 
Vikariatet er undtagelsen ikke reglen!   

Afslutningsvis vil jeg gerne takke alle trænerne for det store stykke arbejde de har udført i år. 

De enkelte holds holdledere og Årgangs Kontakt Person hvis arbejde vi aldrig må glemme, samt ikke mindst alle 
tilskuerne som for de fleste årgange består af trofaste forældre. 

Jeg vil gerne takke driftsudvalget, ved Poul Erik Thomsen, Finn Hansen og Polle 
Leder af og trænerne på fodboldskolerne 
Trænere og hjælpere på Talentskolerne 

De forældre og hjælpere som bruger et par weekender på at sidde ved dommerbordene når der bliver spillet indendørs 
fodbold 

Jeg vil gerne takke alle sponsorer som har støttet os både i senior som ungdomsafdelingen - både Herrer og Damer. 

Jeg vil gerne takke de personer som har hjulpet med salget af øl og vand (og andet godt) fra Bane 1 

Jeg vil gerne takke vores Webmaster  - Kamilla Barslund for altid at holde vores hjemmeside og Facebook opdateret og 
relevant. 

Vi må ikke glemme Juletræs gruppen for deres støtte både moralsk og ikke mindst økonomisk. 

Vedligeholdelse af baneanlægget, som bliver udført af Hallens personale de har igen i år gjort et stort stykke arbejde, en 
stor tak til dem 

Og ikke mindst vil jeg også takke den øvrige bestyrelsen både gamle som nye  for det store stykke arbejde de udført for 
at klubben fungerer. 

Endnu engang tak til alle jer fremmødte 



ORDINÆR GENERALFORSAMLING 
04.12.2019 

Med det, overgiver jeg beretning til forsamlingen 
TAK. 

- Formandens beretning blev godkendt ved generalforsamlingen. 

Pkt 5 Årets Profil: Kamilla Brøckner Barslund 
Pkt 6 Årets Ungdomstræner: Martin Jensen 
Pkt 7 Årets Hanner- Legat: Pia Müller Sørensen  

Pkt 8  Regnskab og budget  
Kasserer Erik Stougaard fremlægger regnskab  
se regnskabet i bilag 1.  

- Regnskab blev godkendt af generalforsamlingen 

Pkt 9 Indkomne forslag 
Bestyrelsen foreslår en ændring i vedtægterne i pkt 11 
 
fra: "Klubbens bestyrelse består af formand, kasserer og 5 menige bestyrelsesmedlemmer." 

til: "Klubbens bestyrelse består af formand, kasserer og 3 menige bestyrelsesmedlemmer." 

Foreslaget blev godkendt af generalforsamlingen.  
 
Klubbens bestyrelse består af formand, kasserer og 5 menige bestyrelsesmedlemmer. 

Pkt 10 Valg til bestyrelsen  

Jesper Stougaard genopstiller ikke  
Wissam genopstiller ikke. 
 Kamilla Barslund genopstiller ikke -men fortsætter i driftudvalg 
 

Thomas Jessen genopstiller og bliver valgt som formand. 
Finn Hansen genopstiller og bliver valgt for 2 år.  
Erik Stougaard er ikke på valg ( kasserer)  
Pia Müller Sørensen genopstiller og bliver valgt for 2 år 

Nicolaj Reinholdt stiller op og bliver valgt for 1 år.  
 
Revisor: Martin Dyberg genopstiller ikke  
Revisor suppliant ingen :  
 
Der er af Generalforsamlingen givet bemyndigelse til Bestyrelsen at finde en revisor og en suppleant efter 
generalforsamlingen.  

 

Pkt 11. EVT. 

Her bliver der nævnt planerne om Troldebakkerne og der bliver snakket om fremtiden mht baner.  
 

Tak for god ro og orden.  
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Bilag 1.  
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