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Generalforsamling i Greve Atletik Onsdag den 13. April 2016 kl. 19:30  

 

Referat 

Deltagere: hele bestyrelsen +12 medlemmer 

Dagsordnen:  

1. Valg af dirigent: Knud Høyer blev valgt. Generalforsamlingen er lovligt indkaldt, og alle 
beslutninger er lovlige. Regnskabet er sendt til kommunen uden at det er vedstaget af 
generalforsamlingen. 

2. Valg af 2 stemmetællere. Ikke nødvendigt 
3. Bestyrelsens og udvalgenes beretning   

Bestyrelsens beretning (Thomas Andersson). 

Jeg troede i år, at jeg skulle starte forordet med at glæde mig over vores nyrenoverede 8 rundbane 
stadion, og de gode resultater, som var blevet lavet på Greves nye stadion, men sådan skulle det ikke 
gå. Lidt økonomi forsinkede processen, men heldigvis holdte vi hovedet koldt og fik sammen med GIC 
og kommunen skaffet de sidste penge, så de 8 rundbaner står klar i 2016 i stedet for. Budgettet er 
vedtaget og pengene bevilliget, så nu skulle det være sikkert; vores nye blå eller røde baner står klar 
medio 2016.  

2015 har igen været et godt år for Greve Atletik. Selvom vi ikke fik nogen priser i DAF, som vi gjorde i 
2014, så har vi markeret os rigtig flot i løbet af sæsonen. Vores atleter har igen i år lavet nogle flotte 
danske rekorder, hjemtaget en del danske mesterskaber på masters- og ungdomssiden, og så havde vi 
hele 3 atleter udtaget til de nordiske mesterskaber, hvor de repræsenterede Greve/Danmark med flotte 
resultater. Oliver Chabert i 10-kamp, Kenneth Pedersen på 400m hæk og Anna Lange i 7-kamp, og hun 
satte en flot Dansk rekord i 7-kampen. Igen i år havde vi også hold med i DTU finalen. Denne gang var 
det begge drengehold, som gik videre. Vi havde håbet på, at de 16-19 årige kunne kvalificere sig, men 
blev positivt overrasket over, at de 12-15 årige også gjorde det, og så var vi endda også lige ved at få det 
unge pigehold med. I finalen klarede begge hold sig igen godt. Vi havde håbet på en medalje til de store 
drenge, og det indfriede de også med bronzemedaljer. Langt mere overraskende var det, at vores unge 
drenge også fik bronzemedaljer. Det havde vi slet ikke spået på forhånd, og de gjorde det efter en flot 
holdindsats. Flot holdindsats kan man også sige om vores mastershold. Det er altid spændende, hvem 
der kan deltage på dette hold, og hvem der laver hvilke øvelser på holdet, og om holdet kan undgå 
skader, men vores mastershold klarede sig rigtig godt og gik videre til finalen efter mange års pause. 

Trænerstab og medlemstal 
Jeg har sagt og skrevet det før. Vi har en stor talentmasse i Greve Atletik! Men talent alene skaber ikke 
vores flotte resultater – vores trænerstab hører til blandt landets bedste, og de yder en kæmpe indsats 
for os. I fremtiden vil vi også satse på eliteresultater, inspirerende træningsmiljøer og vores super gode 
holdånd, og derfor vil vi give vores trænere mulighed for at videreuddanne sig og også øge 
trænerstaben, hvis det bliver nødvendigt. På denne måde kan vi så også fastholde vores medlemmer og 
måske endda forøge vores medlemstal. 
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Økonomi 
Økonomien er særdeles god i klubben, vi kommer ud med et stort overskud igen i 2015. Vi har været 
gode til at skaffe penge til klubben via flere medlemmer, søgning af fonde, puljer, legater, samt på 
aktiviteter, som Afslutningsstævnet, salg af lodsedler, Copenhagen Marathon, Powerade halvmaraton, 
VM i halvmaraton og operaen bare for at nævne de store indtægtskilder, og så har vi endda ikke haft 
nogle af vores faste indtægtskilder bl.a. Atletikskolen pga. at vi troede vi skulle i gang med nyt stadion i 
2015. Den gode økonomi betyder, at vi kan give vores atleter meget bedre forhold, så de kan træne 
mere og få de bedste træningsmuligheder. Det er vigtigt at vi plejer både vores eliteatleter, men også 
vores bredde. Det skal være sjovt at komme til træning i Greve Atletik, og det skal vi sørge for at det 
bliver, og derfor vil vi sætte penge af, så vi også kan pleje de sociale relationer i klubben. 
Fremtiden 
Så sker det endelig. Jeg skrev det også sidste år, men nu er det sikkert, at vi får nyt stadion, for stadion 
er revet op, og de er i gang med at renovere. Det bliver spændende. Vi får 8 rundbaner, og det meste af 
2016 kommer til at handle om at få renoveringen på plads. Vi har fået nogle udfordringer med hensyn til 
træningen, som vi har løst på bedste vis, og det laver vi bare om, hvis vi finder ud af, at vi skal gøre noget 
andet. Vi har flere store konkurrencer, som vores atleter forhåbentlig skal deltage i i år, så det bliver et 
spændende 2016, og jeg glæder mig til, at vi kommer rigtig i gang med udendørssæsonen, for 
indendørssæsonen har allerede vist, at vores atleter kan lave flotte resultater. Så lad os bare komme i 
gang 

Spørgsmål: 

Gør kommunen ikke indsigelser mod at stadion ikke bliver blåt? Nej, kommunen har accepteret på 
grund af argumenter med, at den blå farve er sværere at lave og dyrere at vedligeholde.  

Hvad koster en elektronisk resultattavle? det koster ca. 200.000 kr. for den billige   udgave.  Måske 
kan vi evt. søge penge sammen med fodbold. Stadion bliver forsynet med rør, så det er forberedt til 
liv-streaming ved større stævner. Stadion forventes færdigt omkring 22. juni. Bakken er blevet ændret 
med overskudsjord fra stadion. Der er  lavet dobbeltopløb mod klubhuset med kokosmåtter. På den 
anden siden bliver der en lang bakke. Greve seniorsport vil gerne bruge bakken til genoptræning fx med 
gelænder ved trappen. Der kommer en orienteringsløbspost på toppen af bakken. Den gamle 
kuglestødsring bliver indbygget tæt på klubhuset, så der kan stødes 2 steder på stadion. 

Mange ønsker en lille overdækning på den eksisterende tribune (6 mill) 

Der kommer ny indgang til stadion, der hvor der er hul nu ind til byggepladsen. For man kan ikke 
længere køre rundt på stadion med bil. 

Ungdomsudvalget (vakant) 

Mastersudvalget (Inge Faldager):  

Greve har haft deltagere i stort set alle de stævner, der har været for masters. Der har deltage masters 
fra Greve i følgende stævner: VDM inde i Hvidovre, øst-mesterskaberne i kastemangekamp i Helsingør, 
øst-mesterskaberne i Holbæk, store MDM i Randers samt DM i kastemangekamp i Esbjerg. Desuden 
verdensmesterskaber i Lyon i Frankrig. 
Ved mesterskaberne har der kun været mellem 3 og 4 deltagere fra Greve og alligevel bliver der sat  
klubrekorder og høstet medaljer.  
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Greve deltog også i mastersturneringen med et M/K hold. Og for første gang i mands minde 
kvalificerede holdet sig til finalen i Vejle. Her blev det på grund af mange afbud desværre ikke til 
medaljer, men alle havde en god tur 
 
Sæsonen 2016 er allerede i gang idet både  inde M-DM i Hvidovre og Europæiske 
europamesterskaber for Masters i Ancona i Italien er blevet afviklet med deltagere fra Greve  
En liste over alle vigtige stævner for masters i 2016 kan ses på Masters-siden på DAFs hjemmeside. 
 
Statistikudvalget (Morten Larsen): 
Kjeld Muff – Har hjulpet med at rette fejl og mangler. Jeg har i et år haft en server stående så Kjeld eller 
andre kan hjælpe med at taste resultater, men endnu er ingen rigtigt kommet i gang (kræver en windows 
PC der kan køre Microsoft Access 2007 (findes i gratis version) og PC skal være på nettet, når data skal 
opdateres). Dette giver forhåbentlig mig noget mere tid, så jeg kan begynde at lave programmer til 
online statistik. 

2015: 150 klubrekorder, 50inde og 100 ude – 42 færre end sidste år (ude:69stævne dage 1.552 
resultater – Inde: 25 stævne dage, 487 resultater) 
2014: 192 klubrekorder, 67inde og 125 ude – 3 færre end sidste år (ude:74stævne dage 1.592 resultater 
– Inde: 19 stævne dage, 423 resultater) 
2015: 8 danske rekorder: 

Ida Boe Rasmussen (P12) 3stk: 60m hæk inde, 60m hæk ude og 200m hæk 
Anna Øbakke Lange (P16) 2stk: Spyd og Mangekamp 
Phillip Vegge (D15) 1stk: Vægt 
2 stafetter: 
4x200m (D16): Mathias Astrup, Frankly Dadey, Oliver Chabert og Peter Andersson 
1.000m stafet (D16): Thomas Holm, Oliver Chabert, Frankly Dadey og Mathias Astrup 

2014: 9 danske rekorder: 
Amalie Lange(P18) 2stk: Hamme og Vægtkast. 
Anne Søgaard Pedersen(P16) 2stk: hammer + vægt 

  Christoffer Holm Wiingaard(D15): 2stk: 2xVægt 
  Philip Vegge (D14) 1stk: vægt 
  Tobias Andersson (D12) 1stk: Hammer 
  Knud Høyer (V65) 1stk: inde vægt 
2015:   99 personer har været til stævner udendørs og 47 indendørs 
2014:   113 personer har været til stævner udendørs og 52 indendørs 
 
2016 

- Billeder gerne gruppe billeder, jeg mangler altid billeder til forsiden 
- Send resultater (PR’er), så er I sikre på at de kommer med 
- Håber igen at få lagt klubrekorder på hjemmesiden, men vil gerne have resultat indtastning i 

gang først 
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Stævneudvalget (Morten Larsen):  
2015 

- Tak til dem der har hjulpet 
- 1 øst mesterskaber: Øst/vest mangekamp 
- Veteranturnering: 2 runder 
- Skoletræf: ikke afholdt da vi forventede at stadion skulle renoveres 
- Afslutningsstævne  26. + 27. September 

o 2015: 672 deltagere, 42 stafetter og 2.098 starter 
o 2014: 664 deltagere, 52 stafetter og 2.115 starter 
o Små 100 dommere 

- Kastestævner 
- Mindre stævner med bla 200m hæk, 300m, stang  
- Ingen nye dommere uddannet �  

 
2016 

- Stævner på hjemmebane i 2016 bliver begrænset, da stadion skal renoveres frem til 22. juni 
(siger den pr dags dato). 

- DOMMERE – det er vigtigt med hjælp, både på hjemmebane og ude. Tendensen er at det bliver 
sværere og sværere at skaffe hjælpere og dommere: Vi har lige, i sidste weekend, haft 6 på 
kursus 

- Åbningsstævne internt Hvem kan står for det? (evt lørdag 29. april – dagen før Glostrup Games 
eller en hverdag som i 2015) 

- Sponsorløb ??? flyttet til efteråret – hvem står for det? (2015 samme spørgsmål, men igen en fra 
bestyrelsen der stod for det) 

- Skoletræf: 16. september – Sofie Skovgaard 
o Sponsor: ?Waves? 

- Afslutningsstævne  1. + 2. Oktober (september wekender er fyldt med danske mesterskaber) 
o ? Sponsorer ? 

- Kastestævner?  
- Måske nogle mindre (interne) aften stævner 

Andre arrangementer:Atletikskole uge 29, 18.-22. juli  

Spørgsmål 

Kan vi reklamere mere forafslutningstævnet? måske også Fyn/Jylland?. Global Sport sender ud til sine 
kontakter i Sverige. Der er mulighed for overnatning i hallen. Der er også en facebook-side. Skal vi 
overveje at sørge for morgenmad, så det vil blive nemmere for klubberne? Måske kan der laves en 
aftale med Langsiden. Hvis der er nogen, der kender sponsorer er vi villige. 

Vi skal også lave noget vedr. indvielse af stadion 

Sponsorløber: kan vi nytænke aktiviteten, så den ikke er så belastende fx kun ½ time –eller andre 
former for aktiviteter 

Skoletræf til efteråret, men så melder vi os ind på skole OL, for der er en del penge i det. 

 

Talentudvalget (Morten/Keyvan):  
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Udvalget er blevet fuldtalligt (Morten Keld og Keyvan).  

2015: 

- Ny politik:  
o Talent politik => Talent gruppe 
o Større forventninger til medlemmerne 

- Opdaterede krav 
o Boblere: fra 12år 
o Talent B: 16-17år 
o Talent A: 16-17år 
o Talent 18+: over 18 
o Elite 18+: over 18 

 

Elite 18+: Disciplin    PR       ÅB     2015   2014  

Kasper Andersson 200m inde 23,08 23,08 24,17 24,67 

Kenneth Pedersen Højde 2,02 - 2,02 1,93 

Talent 18+:           

Steffen Sjørslev Spyd 53,67 - 53,67 - 

Talent A:           

Anna Øbakke Lange 7-kamp 4.911 - 4.911 4.735 

  Spyd 500g 46,87 - 46,87 43,05 

Henning Elmer 400m hæk 83,8cm 57,70 - 57,70 - 

Maria Pico Kjeldsen Stang 3,00i 3,00i 2,90 2,45 

Oliver Chabert Stang 4,40 4,10i 4,40 3,70 

  10-kamp(D17) 5.908 - 5.908 - 

  Spyd 700g 46,67 - 46,67 - 

Peter Andersson Længde 6,67 - 6,67 6,66 

  60m inde 7,16 - 7,16 7,19 
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  100m 11,08 - 11,08 11,34 

  200m 22,62 - 22,62 23,05 

Talent B:           

Frankly Dadey 60m inde 7,43 7,43 7,54 7,98 

  200m inde 23,72 23,72 24,59 - 

  200m 23,59 - 23,59 25,57 

Mathias Astrup 400m inde 52,99 52,99 56,02 - 

  400m 53,57 - 53,57 - 

Phillip Vegge Hammer 4kg 45,43 - 45,43 37,98 

 

2016:  

- Fuldtalligt uvalg: Keyvan Rasmussen, Kjeld Muff og Morten Larsen 
- Administrere ansøgninger i forhold til budget lagt sammen med bestyrelsen 
- Mere fokus på opfyldelse af forventningerne  
- Stævne tur til VU Spelen. 
-  

Medieudvalget: Martin, Jesper og Jan.  

Er ansvarlig for hjemmeside og facebook. Vil gerne have billeder. 

Måske kan man via sociale medier reklamerer for afslutningsstævnet. 

Måske skal der billeder ind af stadionrenoveringen for at holde gryden i kog. 

Kan vi sende en drone op, når stadion er færdigt og lave en optagelse. 

Måske også en lille artikel i Sydkysten med et par billeder.  

Indtægtsudvalg (Vakant) 

Aktivitetsudvalg (Vakant) 

Alle beretninger blev taget til efterretning  

4. Fremlæggelse af årsregnskab. 

Investeringer på stadion: 80.000 kr. er hensat. Det kan bruges til ombygning af klubhus/værktøj, og nye 
konkurrenceredskaber, som skal være lukket inde. Og andre ønsker, når det nye stadion står der. 
Måske en betonvæg til at kaste op ad. 

Er det muligt at kunne se fx omkostninger til talentgruppen direkte i regnskabet ? regnskabet følger 
normal regnskabspraksis, og her er det normalt, at det kun fremgår af noten. Husk i note 11 at det skal 
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hedde talent nu og ikke elite 

Er der også sat penge af til aktiviteter for andre end eliten? ja der er sat penge af til andre sociale 
aktiviteter. Fx biografture, overnatning i klubhuset m.v. fx også tilskuere/heppere med til mesterskaber i 
Jylland, når der køres i bus. 

Det er primært klubhus vi afskriver på, samt restancer i kontingent. 

Regnskabet blev godkendt. 

5. Vedtagelse af næste års budget. 

Kontingentet er uændret. Der opkrævers kun for 3 mdr. i januar, og nu kræver vi penge op pr. sæson 
(sommer/vinter). 

Budgettet blev vedtaget 

6. Indkomne forslag. Skal være indsendt 2 dage før. Der er ikke indkommet nogen forslag 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, samt evt. udvalg.  

Thomas Andersson (Formand) er villig til genvalg og blev valgt 

Morten Larsen (bestyrelsesmedlem) er villig til genvalg, og blev valgt 

Peder Pedersen (bestyrelsesmedlem) er villig til genvalg, og blev valgt 

Lars Høkilde (bestyrelsesmedlem) er villig til genvalg, blev valgt 

Valg af revisor og revisorsuppleant. 

 Martin Andersson gjorde opmærksom på, at han som revisor desuden er træner og har en søn, der 
modtager elitestørre samt er bror til formanden, og at dette kunne give anledning til betænkeligheder 
vedr. revisionen. Problemet havde været drøftet i bestyrelsen, som ikke havde nogen betænkeligheder 
i den givne situation. Det samme tilkendegav generalforsamlingen. Martin Andersson blev derefter 
genvalgt. Er valgt for et år ad gangen. Revisorsuppleant: Glenn Jespersen. 

 

8. Eventuelt. 

Klubtights: Sportigan sælger ikke længere de blå klubtights, men Sanne siger, at han har lovet at finde 
nogle alternativer. Vi skal overveje, om vi ikke skal gå over til sorte tights. Bestyrelsen må overveje, hvad 
der skal gøres. Det foreslås at søge dispensation i DAF, så nye medlemmer hurtigt kan få noget tøj. 

Hjælp til stævner: vi vil gerne opfordre medlemmer til at melde sig til at klare nogle af de praktiske ting 
omkring stævner. Vi er nødt til at pålægge nogle forældre nogle pligter, så vi får fat på nye hjælpere. Fx 
pålægge forældre, at de skal hjælpe 2-3 dage pr sæson. Men det kan skræmme nogle forældre væk. 
Det er netop det Greve normal kan - der er plads til alle. Kan børene få sedler med hjem til forældre i 
stedet for kun opslag i klubhuset. Måske kan der også sendes mail til forældre? 

Hvordan kan ungdomsudvalget være vakant, når der er så mange ungdommer? Der har ikke været 
nogen, der har været villig til at tage denne post. Med en ungdomsudvalgsformand var der mulighed for 
udvikling af afdelingen så der kan sætte fokus på bredden også. 

Dirigenten erklærede derefter generalforsamlingen for afsluttet. 

 

Referent Inge Faldager 

 


