Referat af Ørestad Idrætsforenings generalforsamling tirsdag d. 16. Juni 2015
Formand Tine Albjerg Liingaard bød velkommen og takkede for fremmødet.
Ad 1) Formalia
a. Valg af dirigent
Bestyrelsen indstillede valg af Lotte Søgaard som dirigent. Generalforsamlingen godkendte dette. Lotte
Søgaard takkede for valget og overtog derefter dagsordenen.
b. Valg af referent
Bestyrelsen indstillede valg af Cathrine Lindvig, hvilket generalforsamlingen godkendte.
c. Valg af 2 stemmetællere
Bestyrelsen vurderede, at der kun var behov for én stemmetæller og indstillede Cathrine Lindvig, hvilket
generalforsamlingen godkendte.
Der blev indskudt en kort navnerunde blandt de fremmødte.
Dirigenten gennemgik, hvorvidt generalforsamlingen var indkaldt efter vedtægterne. Der var indkaldt med
email til medlemmer og via foreningen hjemmeside seneste 4 uger før generalforsamlingen, jf.
vedtægterne. Der var ikke indkomne forslag fra medlemmer, og den endelige dagsorden er derfor som
udmeldt i indkaldelsen og blev derfor ikke udsendt igen. Generalforsamlingen blev ikke afholdt inden
udgangen af april, som krævet efter vedtægterne. Dirigenten anmodede generalforsamlingen om forståelse
for disse faktorer, så generalforsamlingen kunne erklæres beslutningsdygtig. Der var ingen indvendinger
blandt de fremmødte, og dirigenten erklærede generalforsamlingen for beslutningsdygtig.

Ad 2) Fremlæggelse og godkendelse af beretning fra bestyrelsen
Formand, Tine Albjerg Liingaard, afgav beretning på bestyrelsens vegne. Beretningen følger her:
”Det har været et godt og travlt år i ØIF. Vi er stadig en ny forening og vi er en ny bestyrelse. Vi er i gang
med at lære både at være en flergrenet forening og en bestyrelse. Det går heldigvis godt fremad.
Vi har fået en ny sportsafdeling, kampkunst, og der er også planer om håndbold – vi har bl.a. holdt møder
med DHF om muligheder inden for projektet ’håndbolden tilbage til København’. Der er flere, der vil
opstarte badminton, hvis der kan blive plads i hallen. Andre vil opstarte tennis, hvis vi kan få baner. I det
hele taget er der meget fokus på foreningsidræt i Ørestad, og det er jo rigtig dejligt.
Vi har fået styr på vores Klubmodulsystem, hvilket har krævet mange timer at få helt på plads, ligesom
vores kasserer også bruger mange timer på at få tingene til at hænge sammen og regninger betalt til tiden.
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En meget stor TAK til alle for det tidskrævende daglige driftsarbejde, som man ikke altid ser udadtil, men
som er kernen i at drive en forening.
Vi har afholdt en fælles frivilligfest på tværs af sportsafdelinger og bestyrelse og vi har budgetteret med
mange flere, da det er en god måde at ryste os sammen på, når vi er en flergrenet forening. Der er godt i
gang med arbejdet med en frivilligstrategi for ØIF. Det er arbejde, der foregår på tværs af afdelingerne og
noget vi kan være godt tilfredse med. Her kan vi udnytte de store fordele der er i, at vi er flergrenet, så vi
kan hjælpe hinanden på tværs. Vi har også lagt planer for, hvordan vi vil lave vores udviklingsstrategi.
Intern organisationsarbejde er i gangsat med formandsnetværket som helt centralt forum.
Formandsnetværket mødes 46 gange årligt.
Vi oplevede en forsinkelse af gymnastiksæsonen grundet vandskade i hallen, hvilket understregede, hvor
hårdt brug for faciliteter, der er i bydelen. Vi får heldigvis flere faciliteter på sigt herude. Næste år står
lethallen klar, hvor vi trods betongulv på den store bane, vil kunne bruge den lille sal til gymnastik og om
tre år er den nye Kalvebod Fælled Skole klar med en rigtig hal med 20x40 meter bane og en 8mands
fodboldbane.
Vi har i foreningen mange spændende planer bl.a. om at oprette et fælles sponsornetværk, hvilket vi ikke
har nået i indeværende år, da utroligt mange timer er gået med at kæmpe for flere og mere anvendelige
idrætsfaciliteter til vores bydel.
Kampen for faciliteter har bl.a. indbefattet kontakt til relevante aktører omkring vores udfordringer med
mangel på faciliteter i vores bydel og gøre opmærksom på; at om 10 år så er vi 30.000 borgere i Ørestad
med en meget stor andel børn.
Det startede med et oplæg hos DGI Storkøbenhavns bestyrelse, dernæst oplæg for Kultur og
Fritidsborgmesteren og fritidschefen. Det er blevet til, hvad der føles som tonsvis af møder og mails med
forvaltningen omkring lethallen og behovet for et sportsegnet gulv, da vi ikke kan bruge et råt betongulv til
vores foreningsidrætter. Argumenterne for et sportsegnet gulv er mange; vores fodboldafdeling har stort
behov for at kunne træne i vintersæsonen, men for fremtiden er det også vigtigt, at der kommer en facilitet
som kan bruges også til f.eks. basket, hockey osv.
Jeg har, som formand, også deltaget i en fredagsdebat om byudvikling omkring ”er foreningsidrætten det
glemte guld i byudvikling” efter en meget lang periode, hvor byudviklere kun har haft fokus på streetidræt
og selvorganiseret idræt, men måske overset de særlige kvaliteter der er i foreningsidræt – også i forhold til
byudvikling, hvor der gennem foreningsidrætten kan skabes fællesskab på tværs af traditionelle sociale,
kulturelle og økonomiske skel. Det er også blevet til flere møder med lokalpolitikere og Amager Vest
Lokaludvalg, og også deltagelse i debatmøde med bl.a. Kultur og Fritidsborgmesteren og fem øvrige
medlemmer af Borgerrepræsentationen om den kommende kultur og fritidspolitik i København. Der har
været deltagelse i Idrætsforum Københavns møde omkring foreningsidrætten i København, deltagelse på
DGI’s landsmøde samt møder med KFF og BUF omkring den kommende Kalvebod Fælled Skole med
idrætshal i Arenakvarteret, da vi som lokal aktør er inviteret med til at give input til lokale behov. Der har
også været flere møder med By & Havn om muligheder for foreningsvenlige faciliteter i Ørestad, hvor vi
prøver at påvirke, så de faciliteter, der kommer, både kan bruges til selvorganiseret idræt, men også til
foreningsidræt.
Derudover har vi som forening også deltaget i Kulturdagene i Ørestad med aktiviteter fra flere afdelinger
og en stærk tilstedeværelse i løbet af aftenen;) og vi er medarrangører af Ørestad Idrætsfestival i
samarbejde med eventkoordinator, Janus.
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Stort TAK til alle for den kæmpe indsats, der er blevet lagt i foreningen!”
Generalforsamlingen godkendte beretningen.

Ad 3) Fremlæggelse og status fra afdelinger
Løbeafdelingen af formand Janni Christensen:
Afdelingen har pt. 6 trænere og 43 betalende medlemmer. Der er 24 hold fordelt på
øvede/mellem/begyndere. Afdelingen forsøger at tilbyde noget for alle. 7 løbere deltog i marathon i maj
måned og 13 løbere i løb på Amager Fælled d. 13. Juni.
Afdelingen har en målsætning om at tiltrække flere medlemmer og har gode erfaringer med at tiltrække nye
medlemmer i forbindelse med optræning til særlige løb. I september løbes der Copenhagen Half
(halvmarathon) og afdelingen har hængt plakater op og reklamerer på Facebook om at man kan træne op til
løbet i klubben. Derudover igangsætter de endnu en runde Go Run (begynderløbere) til september. De
forsøger at være synlige og deler fx visitkort ud til løbere, de møder på fælleden etc. Tshirts er på vej, som
også hjælper på synligheden. Sommeren er selvfølgelig i det hele taget en god årstid at tiltrække nye
medlemmer.
Fodboldafdelingen ved formand Mette Nielsen:
Styregruppen er godt på vej, selvom de stadigt føler sig nye og oplever udfordringer. Det er senest oprettet
et ”Babyhold” (34 årige), hvor der mødte 25 op første gang, og der er kæmpe interesse, men der er behov
for trænere. Afdelingen har besluttet at skifte farve til orange og sort, da de gerne vil signalere mere gang i
den  ny bydel bør lyse op i modsætning til de mere konservative blå spillerdragter. Der afholdes
fodboldskole i Byparken i starten af sommerferien 3 dage.
Kampkunst ved styregruppemedlemmer Frida Hjaltested og Gustavo Garnicia:
Afdelingen startede op med 2 hold i maj/juni måned. Voksenholdet var fyldt, og tween/teenageholdet med
6 unge. Gustavo er foreløbigt eneste træner. Afdelingen holder møde søndag d. 21. Juni – håber at tiltrække
nye trænere der. Afdelingen satser på at oprette 34 hold fra i den nye sæson fra september. Afdelingen
deltog ved Ørestad Idrætsfestival med udendørstræning, hvor ca. 25 personer deltog.
Gymnastikafdelingen ved formand Lotte Søgaard:
360 medlemmer i afdelingen. 10 børnehold og tre voksenhold. Afdelingen planlægger pt næste sæson, hvor
over 30 instruktører/hjælpetrænere har meldt ind. Nødvendigt at have 35 instruktører/hjælpetrænere pr
børnehold. Afdelingen har fundet nye medlemmer til styregruppen – held med at tiltrække forældre, der
ikke er instruktører. Der er for nyligt oprettet et arrangementsudvalg som planlægger
medlemsarrangementer, popup gymnastik etc. Afdelingen planlægger at få lige så mange hold som sidste
sæson. Det er ikke muligt med flere hold, da der ikke er flere tider i hallen. Største arrangement er
opvisningen for alle hold, hvor også et gæstehold udefra laver opvisning. Stor oplevelse særligt for
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børnene. Der gives omkostningsgodtgørelse til ansvarlige instruktører på hvert hold, og afdelingen har fået
sponsorater til fx tshirts ved opvisningen.
***
Formand, Tine Albjerg Liingaard, fortæller generelt om foreningens ønske om få flere sponsorer. Det er et
mål i bestyrelsen at få lavet en fælles sponsorstrategi og bestyrelsen har et stort ønske om at finde frivillige,
der kan hjælpe med opgaven. Det er også et stort ønske i alle afdelinger.
Ros fra formanden til afdelingerne for at få Facebook til at leve med opdateringer med billeder fra træning,
kampe, mødeaktiviteter og nye tiltag.

Ad 4) Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab for 2014
Regnskabet, herunder de enkelte poster, gennemgås af kasserer Lis. Der er brugt større beløb til
konsulentudgifter. Pengene er brugt til at igangsætte frivilligstrategi på tværs af afdelingerne og på at støtte
den tidligere styregruppe i fodboldafdelingen.
Regnskabet dækker hele Ørestad IF, inkl. afdelingerne. Afdelingsregnskaberne er godkendt på de enkelte
afdelingers generalforsamlinger tidligere på foråret. Dette samlede regnskab indeholder afdelingernes
indtægter og udgifter samt de indtægter og udgifter, som har været afholdt i hovedforeningen.
Årsregnskabet for 2014 godkendes af generalforsamlingen.

Ad 5) Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2015
Budgettet gennemgås af kasserer Lis.
Udgifterne til hjemmeside inkluderer udgifter til Klubmodul. Revisor er sat til 0 kr. pga. et delt sponsorat
fra Øens Advokatfirma samt revisor.
Kampkunstafdelingens udgiftsposter er anført under gymnastikafdelingen, da bestyrelsen først skal være
sikker på at afdelingen er levedygtig, før der indkøbes særskilt Klubmodul til registrering af medlemmerne.
Budgettet for 2015 godkendes af generalforsamlingen.
Det bemærkes, at revisor fortsætter i 2015, og at det delte sponsorat mellem Øens Advokatfirma og revisor
ligeledes fortsætter.

Ad 6) Indkomne forslag

4

Der var ingen indkomne forslag.

Ad 7) Valg
Ad 7a) Der skal vælges 23 bestyrelsesmedlemmer
Formand Tine Liingaard, Rasmus Pedersen, og Cathrine Lindvig er ikke på valg i år og bliver således
siddende i bestyrelsen.
Lis Tolderlund er på valg som kasserer og genopstiller. Gustavo Garnicia træder ud af bestyrelsen da han
har opstartet Kampkunstafdelingen og sidder i styregruppen dér og Jakob Hassenkam, der har været vores
ITansvarlige træder ud af bestyrelsen. I løbet af året er Anette Jensen og Frida Hjaltested ligeledes udtrådt
af bestyrelsen, men bevarer deres foreningsengagement i henholdsvis løbe og kampkunstafdelingerne.
Helle Lønberg, der sidste år blev valgt som suppleant, og som i løbet af året indtrådte i bestyrelsen, stiller
igen op som suppleant.
Hanne Englund stiller op til bestyrelsen (vil gerne løfte nogle administrative opgaver og har IT
kompetencer).
Elisabeth Peyron stiller op til bestyrelsen (vil også gerne løfte administrative opgaver og har stor erfaring
med foreningsarbejde).
Lis bliver genvalgt. Hanne og Elisabeth vælges ind i bestyrelsen. Bestyrelsen består herefter af seks
personer.
Frida tilbyder at hjælpe til med foreningens hjemmeside. Gustavo tilbyder at hjælpe til med Klubmodul.
Ad 7b) Valg af 12 bestyrelsessuppleanter
Helle Lønberg vælges som suppleant og arbejder fortsat bl.a. med Klubmodul.

Ad 8) Eventuelt
Ingenting til eventuelt.
Dirigenten takkede for god ro og orden ved mødet.
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