
Generalforsamling. 
 

Der indkaldes hermed til generalforsamling, jfr. HI´s vedtægter § 8, 
Onsdag den 26. februar 2014. 

Kl. 19:00 i foreningens lokaler på ”Gl. Ellebjerg St.”. 
 

Med følgende dagsorden. 
 

Dagsorden: 
 
 1. Valg af dirigent. 
 2. Valg af sekretær. 
 3. Protokol. 
 4. Beretning. 
 5. Regnskab 2013. 
 6. Indkomne forslag. 
 7. Budget. (Herunder fastsættelse af næste års kontingent) 
 8. Valg: 
 a: Valg af Kasserer.  (Marianne Hansson-Berg)             
 b: Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. (John L. Nielsen) (Jørn B. Bagge) 
 d: Valg af 2 bestyrelsessuppleant. (Kent Böye) (Ove Jeppesen)    
 e: Valg af 1 revisor.  (Ruddy Phillipsen) 

 f: Valg af 1 revisorsuppleant (John Pagh) 
  9. Fremtidig virksomhed. 
10. Eventuelt. 
11. Afslutning. 
 
 
 
Ad 3) Protokol vil være til gennemsyn fra kl. 18:00. Spørgsmål til protokollen 

behandles under dette punkt. 
 
Ad 6) Forslag til behandling, skal være formanden i hænde senest d. 12. februar 

2014, jfr. HI´s vedtægter § 8. 
 Forslag skal altid offentliggøres inden generalforsamlingen.  

Jfr. HI´s vedtægter § 8. 
 
 
 
 
På bestyrelsens vegne. 

Tony Kim AndersenTony Kim AndersenTony Kim AndersenTony Kim Andersen    
Formand. 
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Formanden åbnede generalforsamlingen. Lagde ud med at underrette generalforsamlingen om at HI´s 
sekretær har ønsket at træde ud af bestyrelsen på grund af helbredsmæssige grunde. Det afstedkom at 
dagordenen skulle ændres under punktet valg, da der skal vælges et bestyrelsesmedlem for 1 år 
Herefter ser dagsordenen for generalforsamlingen 2014, ud som følger: 
 

Dagsorden: 
 

 1. Valg af dirigent. 
 2. Valg af sekretær. 
 3. Protokol. 
 4. Beretning. 
 5. Regnskab 2013. 
 6. Indkomne forslag. 
 7. Budget. (Herunder fastsættelse af næste års kontingent) 
 8. Valg: 
 a: Valg af Kasserer. (Marianne Hansson-Berg) for 2 år.             
 b: Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. (John L. Nielsen, Jørn B. Bagge) for 2 år. 

Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 1 år. 
 c: Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. (Kent Boye) (Ove Jeppesen) for 1 år.  
 d: Valg af 1 revisor.  (Ruddy Phillipsen) for 2 år. 

 e: Valg af 1 revisorsuppleant (John Pagh) for 1 år. 
  9. Fremtidig virksomhed. 
10. Eventuelt. 
11. Afslutning. 

 

 

1. Valg af dirigent. 
John Pagh blev valgt som dirigent. 
Hvorefter han konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt ifølge vedtægter. 
 

2. Valg af sekretær. 
 Jørn Bagge blev valgt som sekretær. 
 

3. Protokol. 
 Protokollen var fremlagt til gennemsyn i lokalet 1. time før generalforsamlingen. 
 Der var ingen indvendinger til protokollen. 
 

4. Beretning. 
Den skriftlige beretning har været udsendt til medlemmerne i forbindelse med indkaldelsen, 
samt som nyhedsbrev. 
Bestyrelsens arbejde. 

 

Der har siden sidste generalforsamling i 2013, været afholdt følgende bestyrelsesmøder, 
fællesmøder, været repræsentation til FSKBH repræsentantskabsmøde og Jernbanefritids 
midtvejsmøde. 

 

10. april 2013, bestyrelsesmøde. 

15. maj 2013, fællesmøde.  
15. maj 2013, ekstraordinær generalforsamling. 

19. september 2013, bestyrelsesmøde. 

23. oktober 2013, fællesmøde. 

11. december 2013, bestyrelsesmøde. 

15. januar 2014, fællesmøde/budgetmøde. 

Samt 

15. april 2013 repræsentantskabsmøde i Firmaidræt Storkøbenhavn.(FSKBH). 

20. november 2013 ekstraordinært repræsentantskabsmøde i Firmaidræt 

Storkøbenhavn.(FSKBH). 

2. november 2013, repræsentantskabsmøde i Jernbanefritid. 



Medlemstallet: 
 

Medlemstallet pr. 1. januar 2014, er 773 medlemmer som fordeler sig på 736 aktive samt 37 
passive medlemmer. Vi må desværre konstatere at vi igen har haft en nedgang i 
medlemsskaren. Pr. 1. januar 2013 var vi 804 medlemmer, 768 aktive samt 36 passive. En 
nedgang på 31 medlemmer i alt. Det er desværre de aktive som er i overtal i vores 
udmeldelser. Umiddelbart ligger den store nedgang nok i den politik som der kører i 
øjeblikket i DSB, med de store fyringsrunder som der foregår, og så har vi nok ikke været 
gode nok til at fastholde dem som er blevet fyret? 
Hvad gør vi så for at stoppe denne nedgang? på sidste års generalforsamling, fremlagde vi 
eksempler på hvad vi havde i støbeskeen, vi har lavet plakater til ophæng rundt om på 
tjenestestederne, vi har tilmeldt os 2 grupper på Facebook, en for Hovedstadens Jernbane-
Idræt samt en til HI-fodbold. Kigger man på i hvert fald HI-fodbold, så er der livlig aktivitet 
i gruppen. Men vi må nok konstatere at det indtil videre ikke har givet den store respons 
tilbage, men vi kæmper fortsat på et forny os, vi lytter på vandrørene om hvad der sker rundt 
omkring hvad vi eksempelvis kan gøre bedre. 

 

Ekstraordinær generalforsamling: 
Den 15. maj 2013, blev der indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, da den siddende 
kasserer ønskede at fratræde sin post. Ny kasserer blev Marianne Hansson-Berg. 

  
Afdelingerne:  

 

Vi er i HI heldige med at vi har så mange gode afdelingsledere som laver et kæmpe arbejde 
for at få vores afdelinger til at køre for alles bedste. På sidste års generalforsamling oplyste 
vi at vi havde fået tennisafdelingen op at stå igen men at der ikke kom nogen og spillede, 
der må vi nu nævne, at der er begyndt at komme liv i den afdeling da KFIU´s baner 
begynder at blive brugt lidt mere.  
Sidste år, slog vi Løb & Motion´s afdelingen sammen med Orientering´s afdelingen, som vi 
kaldte Motion & Orientering, p.g.a. en manglende afdelingsleder som var ”gået hjem”, vi 
var godt klar over at det var for en kort periode, så på deres sidste afdelingsmøde i december 
måned, blev afdelingerne så igen skilt ad, så vi går tilbage til 2 afdelinger, Orientering samt 
Løb & Motion.  

 

Økonomien: 
 

Vi har igen i år overskud. I modsætning til sidste år ligger kontingentindbetalingerne knap 
fem tusinde over det budgetterede. Set i lyset af det faldende medlemsantal har vi alligevel 
valgt at nedskrive budgettet for 2014 med otte tusinde. Som det fremgår af regnskabet, er 
der er stor aktivitet i afdelingerne, hvilket kan ses ved at de fleste afdelinger ligger tæt på 
deres budgetter. Enkelte afdelinger ligger en del under, hvilket er korrigeret i næste års 
budget. Det skal nævnes, at badminton har bidraget med en væsentlig egenfinansiering via 
salg af bolde, så deres aktivitets niveau ligger helt på højde med alle andre.   

 

HI-Nyhedsbrev / officielle medier: 
 

Der udsendes Nyhedsbrev efter behov, det vil sige når der er invitationer til stævner og når 
der er nogen som vil dele noget med medlemmerne. Men lige her er der så ikke den store 
lyst fra medlemmernes side. 
Vi har startet HI op på Facebook som en gruppe, både som klub + en lukket gruppe til HI 
fodbold, den bruges til at underrette dem som spiller i Nørrebrohallen om der er fodbold den 
pågældende dag, så man ikke møder op uden der er nogen. 

 

Lokalerne: 
   

”Klublokalet Gl. Ellebjerg” . 
Efter den store renovering med nyt køkken og installering af alarm er der begyndt at komme 
lidt liv i lokalerne, lokalet bliver brugt hver eneste dag af den ene eller anden forening, samt 



efter vi har fået beboere ind i mellemgangen ”Skinnecyklerne” er der kommet lidt liv 
omkring klubhuset hvormed vi har været forskånet for indbrud og hærværk i / på 
klublokalet. (næsten - er bange for at graffitien er kommet for at blive ) 

Eneste minus vi kan nævne omkring lokalet, er at når dem som benytter lokalet tror de har 
god tid til at komme lidt frem og tilbage inden alarmen bliver slået fra, ja – så går alarmen 
til alarmselskabet og dermed en varm telefon til formanden som så skal tage stilling til om 
der skal sendes noget personale ud til lokalerne, hvis ikke der bliver ringet fra dem som har 
lavet fejlen til alarmcentralen for at nulstille den, kan i øvrigt oplyse om at et besøg fra 
alarmcentralen koster 900.-kr. og betaleren er ene og alene dem som har været skyld i 
udrykningen. 
”klublokalet Kalvebod Brygge”. 
Efter et par år i lokalerne på Kalvebod Brygge, fik vi desværre den noget nedslående nyhed 
i slutningen af 2012. Bygningen skal tømmes i løbet af 2013, da man flytter hele 
administrationen i DSB, til nye omgivelser i Høje Tåstrup.  Dette er så sket og lokalerne er 
ved at blive tømt for møbler og alt inventar. Men vi har været så heldige at vi endnu intet 
har hørt om hvornår det bliver vores tur, vi skulle nu også gerne have et andet sted at kunne 
flytte hen inden udsmidningen og det arbejdes der på i samarbejde med Jernbanefritid, da vi 
i Hovedstadens Jernbane-Idræt, gerne vil stå for noget klubliv i DSBs nye domicil i Høje 
Taastrup. 

  
Firmaidræt Storkøbenhavn.(FSKBH). 

 

Den 15. april 2013, blev der afholdt repræsentantskabsmøde i Firmaidræt Storkøbenhavn.  
Man kan jo næsten starte alle repræsentantskaber/generalforsamlinger med at nævne, IGEN 
har der været en nedgang i medlemstallet samt i klubber og det var så også tilfældet i 
FSKBH. Der blev berettet om de nye tiltag der er kommet til og hvor godt det køre i enkelte 
afdelinger. Men i store træk handlede dette repræsentantskabsmøde om fusionen med LTFI 
– Lyngby-Taarbæk Firmaidræt, med virkning fra 1. januar 2014. Det krævede at man fra 
FSKBHs side gik ind og lavede en del vedtægtsændringer med virkning fra den 1. januar 
2014 
Den 20. november 2013, afholdtes der et ekstraordinært repræsentantskabsmøde i FSKBH, 
hvor de endelige valg blev sat på plads, efter at LTFI afholdte deres møde i det modsatte 
hjørne af LOEN – Rødovre. Der var et forslag til kontingent for 2014, og her skal vi da fra 
HI være glade for at man også kan sætte kontingentet ned, da vi er en af de større klubber 
med over 7 aktiviteter, blev vores medlemskontingent sat ned til 1800.-kr. fra 2700.-kr.(det 

er da også værd at tage med). 

Der valgtes ny bestyrelse, og her blev Jeanette Thornberg valgt til ny formand for FSKBH. 
Jeanette kommer fra LTFI, hvor hun var næstformand samt hun sidder i hovedbestyrelsen i 
Dansk Firma Idræt, så det er en kompetent formand der her er blevet valgt. Efter 
sammenslutningen er FSKBH vokset til næsten 100.000 medlemmer. 

  
Jernbanefritid. 

 

Den 2. november 2013, blev der på Knudshoved kursuscenter repræsentantskabsmøde i 
Jernbanefritid. 

 

Der var hele 46 stemmeberettige mandater, som kunne afse tid til at komme, lidt skuffende 
at der ikke mødte flere op for at få lidt indflydelse i forbundet. 

  
Christian Hagensen startede dagen med at fortælle hvad der er sket i Jernbanefritid i de 
forløbende år. 
Motionscentrene er gået den forkerte vej, med mindre tilmelding, grundet DSBs tilbud om 
at kunne dyrke motion i et privat motionscenter som måske ligger tættere på ens egen 
adresse, så man spare transporten. 
Der var lidt om vores fripas, hvordan vil det få påvirkning ved deltagelse til vores stævner, 
når nu de bliver udfaset? 



Det Nordiske samarbejde er også på vej til den forkerte retning, da økonomien begynder at 
halte ved vores Nordiske venner. Det kommer desværre til at gå ud over vores Nordiske 
Jernbanemesterskaber. 
Lidt positivt var der da også, der blev nævnt den nye fællesstævne struktur, som har vokset 
sig større og større. Der har været en forespørgelse om et ”sommer fællesstævne” til 
afdelingslederne, og det var ikke lige tidspunktet at fremlægge det, da man var bange for at 
det ville ødelægge afdelingens egne stævner. 

 

Der var 4 forslag til debat, som vi gennemgik i HI på vores fællesmøde den 23. oktober 
2013.  
§ 12. Midtvejsmødet. 
Navnet ændret så det kommer til at hedde dialogmøde, bestyrelsen er forpligtiget til at 
afholde mindst et møde samt bestyrelsen kan indkalde de personer som man mener kan 
bidrage med noget i forbindelse med mødet. 
Forslaget blev vedtaget 

 

§4.3.5. Medlemmer der er virksomhedsoverdraget afskediget eller kommet på efterløn, kan 
forblive som medlemmer hvis de har været medlem i mindst 5 år, ønskes ændret til at 
medlemmerne kun skulle have været medlem i mindst 1 år.  
Forslaget blev nedstemt. 

 

Afsnit 3.19.7. for afholdelse af Jernbanemesterskaber kræves der i hver enkelt disciplin 
mindst 3 deltagere, ønskes ændret til at bare der er en deltager så kan man blive 
Jernbanemester. Vi havde en god diskussion på vores sidste fællesmøde om netop dette 
punkt. Selv bestyrelsen i Jernbanefritid var splittet. Efter en god diskussion kom man frem 
til, at der skulle være min. 2 deltagere for at holde konkurrencemomentet inde i billedet og 
ikke bare udnævne en Jernbanemester.  
Forslaget vedtaget, med min. 2 deltagere i stævnerne. 

 

§ 20 stk. 3. Jernbanefritids kontingent blev bibeholdt på 100,00 kr. 
Forslaget blev vedtaget. 

 

Der var et ændringsforslag til budgettet omhandlende at man skulle sætte deltagerprisen ned 
på repræsentantskabsmødet fra 1400.-kr til 500.-kr. da der så ville komme flere deltagere til 
repræsentantskabsmødet. 
Forslaget blev nedstemt. 

 

Under punktet valg, skulle der vælges en ny formand, da Christian Hagensens stilling, i 
forbindelse med alle de fyringsrunder der nu har været, var blevet nedlagt og derfor ikke er 
på arbejdsmarkedet efter 1. juli 2013.  
Her blev Kenneth Paulsen, foreslået og valgt til ny formand. Kenneth arbejder som 
områdeleder ved S-togene i København. Ellers var der genvalg til den siddende bestyrelse. 
På mødet blev Melina Olsen fra løbeafdelingen i HI, ”Årets Jernbanefritider”, samt Bent L. 
Andersen, blev tildelt ærestegnet i guld. 

  
Afslutning: 
Her til sidst vil vi fra bestyrelsens side, gerne benytte lejligheden til at takke alle vores 
afdelingsledere samt kontaktpersoner for et stort stykke arbejde for at få klubben til at køre 
på bedste vis. Siden sidste generalforsamling er der udskiftet nogle enkelte afdelingsledere 
og det er jo en fornøjelse at der er nogle som vil overtage et arbejde i klubben, når man ude i 
byen høre hvor svært det er at få frivillige til at hjælpe til. Der skal også lyde et stort tillykke 
med valget til den nye formand for Jernbanefritid, Kenneth Paulsen med ønske om et godt 
samarbejde frem i tiden. En stor tak til vores samarbejdspartnere, inspektører og personale i 
de forskellige haller og idrætsanlæg som vi nu engang benytter flittigt. 
 
 
 
 



Mundtlig beretning. 
Formanden nævnte nok engang grunden til at dagsordenen skulle laves om og beklagede 
Claus Pedersens udtrædelse af bestyrelsen, men da det er frivilligt arbejde og ens heldbred 
der kommer i første række, at det med beklagelse det måtte komme dertil. 
Det lader til at vi har fået vendt medlemsnedgangen, idet vi har fået 16 nye medlemmer og 
kun en udmeldelse, det lader til at vores hvervekampagne har båret frugt? 
Der har og er en del rygter om lokalerne i Høje Taastrup, og her oplyste formanden at det er 
Jernbanefritid som står for forhandlingerne om mulig flytning til Telegade, og når de går 
iorden, forhåbentlig, så træder HI ind med hvad de har af aktiviteter hvis der findes brugbare 
lokaler. Lige meget hvordan det går, så ser vi fra His bestyrelse at det er og bliver 
Jernbanefritid som køre løbet i Høje Taastrup, der skal ikke blandes fagforeninger eller 
forbund ind i sagen, da det kan ødelægge mere end det gavner. 
Vi er pr. dags dato 787 medlemmer i alt fordelt på 750 aktive og 37 passive. 
 

Herefter blev beretningen sat til debat. 
Ingen bemærkninger til beretningen, blev herefter godkendt. 
 

5. Regnskab 2013. 
 Kassereren fremlagde på bestyrelsens vegne det revidere regnskab for 2013  

Kim møller anbefalede at egenkapitalen blev investeret i obligationer frem for at stå på en 
almindelig bankkonto som giver en meget lav rente. 
John L. Nielsen oplyste at det var en god ide men at det var forbundet med en del arbejde og 
i øjeblikket var opgaven med at få den nye kasserer på plads prioriteret højere så må 
placering af formuen komme efterfølgende 
Bowlingafdelingen er en dyr afdeling specielt efter at der var kommet en del nye 
medlemmer til afdelingen i 2013 
 

Regnskabet for 2013 blev derefter enstemmigt godkendt 
 

6. Indkomne forslag. 
 Dirigenten konstaterede at der ikke var indkommet nogen forslag. 
 

7. Budget. (Herunder fastsættelse af næste års kontingent) 
Budgettet for 2014 er lavet med et mindre underskud på kroner 6000 som skyldes en 
forventet medlemsnedgang, men med uændret aktivitetsniveau i afdelingerne.  

 
Bestyrelsens forslag om uændret kontingent på kr. 35. pr måned for aktive og 8 kroner om 
måneden for passive blev enstemmig vedtaget sammen med budgettet 
 

8. Valg: 
a: Valg af Kasserer.  (Marianne Hansson-Berg) for 2 år.  

Marianne Hansson-Berg blev genvalgt.            
b: Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. (John L. Nielsen, Jørn B. Bagge) for 2 år. 

John L. Nielsen samt Jørn Bagge blev genvalgt for 2 år. 
Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 1 år. 
Lars Modig blev foreslået, og valgt for 1 år. 

c: Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. (Kent Boye) (Ove Jeppesen) for 1 år.  
Kent Boye samt Ove Jeppesen blev genvalgt for 1 år. 

d: Valg af 1 revisor.  (Ruddy Phillipsen) for 2 år. 

Ruddy Phillipsen blev genvalgt for 2 år. 
e: Valg af 1 revisorsuppleant (John Pagh) for 1 år. 

John Pagh blev genvalgt for 1 år. 
 

 
 





 
 Regnskab for perioden 01.01.2013 -31.12.2013    

      

 **Indtægter** Regnskab 2013 Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 

      

220 Renter 3.356,47 6.030,00 5.600 5.000 

240 Kontingent 304.813,00 324.025,00 318.000 310.000 

241 Ekstraordinære indtægt 0,00 500,00 0 0 

299 Indtægter i alt 308.169,47 330.555,00 323.600 315.000 

      

  **Udgifter**     

      

310 Kontorhold 3.750,35 3.392,16 5.000 5.000 

311 EDB udstyr 5.101,33 1.971,48 3.000 5.000 

320 Porto 600,00 1.680,00 1.500 1.000 

321 Blanketgebyr 1.519,00 327,00 300 2.000 

330 Telefontilskud  10.800,00 9.900,00 15.000 15.000 

      

410 Bestyrelsesmøder 9.539,28 6.480,90 10.000 10.000 

420 Generalforsamling 894,00 712,06 1.000 1.000 

430 Repræsentation/møder 1.895,00 994,00 1.000 2.000 

440 Afslutning Best./Afd.led. 21.000,00 21.176,00 22.000 30.000 

450 Afdelingsmøder 2.775,00 3.303,00 2.000 3.000 

      

520 HI-festen 0,00 0,00 0 0 

530 Præmieindkøb 7.797,05 4.402,27 6.500 8.000 

540 Repræsentation/gaver 1.209,00 900,00 3.000 2.000 

550 Organisationskontingent 2.800,00 2.800,00 3.000 3.000 

551 Falck 2.140,31 2.041,55 2.200 2.200 

560 Sportstøj 30.760,00 5.250,00 21.000 30.000 

580 Rejse og aktiviteter 1.303,93 2.548,66 5.000 2.000 

590 OBV  0,00 0,00 0 0 

590 Ellebjerg  2.068,82 15.890,83 5.000 5.000 

      

600 Klubmesterskaber 12.850,00 9.025,00 10.000 13.000 

601 Atletik/løb 3.593,00 5.550,00 19.500 6.000 

602 Orientering 10.097,00 8.272,00 0 9.000 

603 Badminton 7.625,00 3.400,00 16.000 17.000 

604 Billard 19.000,00 35.020,00 28.000 25.000 

605 Bordtennis 1.650,00 1.420,00 2.000 2.000 

606 Bowling 39.525,00 29.892,00 39.000 40.000 

608 Cykling 2.295,00 4.281,26 7.000 6.000 

609 Dart  1.600,00 2.498,00 1.600 2.600 

610 Fodbold 13.660,00 14.610,00 17.000 17.000 

611 Gymnastik 0,00 0,00 0 0 

613 Kegler 8.852,00 10.052,00 10.500 7.000 

614 Svømning 420,00 1.040,00 500 1.000 

615 Tennis 540,00 90,00 5.000 1.000 

616 Fiskeklub 19.905,00 19.095,00 21.000 23.000 

619 Bridge 1.110,00 3.020,00 5.000 6.000 

620 Squash 0,00 0,00 0 0 

622 Backgammon 0,00 2.400,00 5.000 5.000 

623 Golf 16.800,00 26.850,00 30.000 17.000 

699 Udgifter i alt 265.475,07 260.285,17 323.600 323.800 

      

999 Resultat 42.694,40 70.269,83 0 -8.800 



 

 


