
  

 

Referat fra Generalforsamling 2013   Hovedstadens Jernbane-Idræt 

  

 Sekretær: 
 Claus A. Pedersen. 
 hi.sekretaer@gmail.com  

  
 

Tid: 

 

26. februar 2013. 

Sted: 

 

Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station.   

Fremmødte: 20 fremmødte 
 

 Udsendt: 

11. marts 2013 

Fordeling: Bestyrelsen 
Bestyrelsessuppleanter 
Afdelinger 
Alle medlemmer via hjemmeside 
  

  

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

2. Valg af sekretær. 

3. Protokol. 

4. Beretning. 

5. Regnskab 2012. 

6. Indkomne forslag. 

7. Budget. (herunder fastsættelse af næste års kontingent) 

8. Valg: 

A: valg af formand (Tony Kim Andersen) 

B: valg af 1 bestyrelsesmedlem (Claus A Pedersen) 

C: valg af 1 bestyrelsessuppleant (Kent Böye) 

D: valg af 1 bestyrelsessuppleant (Ove Jeppesen) 

E: valg af 1 revisor (Børge Petersen) 

F: valg af 1 revisorsuppleant (John Pagh) 

G: valg af festudvalg 

9. Fremtidig virksomhed. 

10. Eventuelt. 
11. Afslutning. 

 

 

  

1. Valg af dirigent. 

John Nielsen blev valgt. 
  

Dirigenten konstaterede generalforsamlingen lovligt indvarslet og dagsorden var 
som ifølge vedtægterne. 
 

  

2. Valg af sekretær. 

Claus A Pedersen blev valgt. 
  

   

3. Protokol.   

Protokollen var fremlagt til gennemsyn 1 time før generalforsamlingens start.   
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4. Beretning.   

Den skriftlige var udsendt på forhånd. 
 

  

Formanden supplerede den skriftlige beretning: 
 

Formanden omtalte sidste års kedelige nedgang i medlemstal. 
 

Nyt medlemskartotek blev omtalt ved sidste års generalforsamling. Siden har 
bestyrelsen kigget nærmere på det frie markeds udvalg. Bestyrelsen har fundet et 
system der hedder Winkass. Systemet er et online baseret system som håndterer 
både regnskab og kartotek. 
 

Den 24/9 2012, blev der udsendt et Nyhedsbrev ”Nyt fra Jesper Lok” om at 
Sølvgade samt Kalvebod Brygge vil blive lukket ned i 2013 og flyttet til Telegade i 
Høje Tåstrup, Kalvebod Brygge vil med udgangen af maj måned 2013 lukke ned.
Opmærksomheden bliver selvfølgelig rettet mod det nye DSB’s nye hovedsæde i 
Høje Tåstrup. Det bliver Jernbanefritid der vil være forhandler af lokaler i Høje 
Tåstrup. HI har meddelt Jernbanefritid behovet ud for lokaler. 
 

Spørgsmål til beretningen: 
 

Børge: På sidste års generalforsamling blev det meddelt, at der blev sat tennis på 
programmet, dog ikke en tennisafdeling. Blev det til noget? Angående medlemmer 
på girokort, ville det ikke være en fordel at girokort blev tilmeldt betalingsservice?  
Kim M: Girokort kan kobles på det nye regnskabsprogram Winkass og er en 
mulighed med fordel. 
John N: Mener at det er en klar fordel med løntræk så længe det er muligt, men 
opfordrer bestyrelsen til at kigge på betalingsservice.  
Børge: Det er en fordel for pensionister med betalingsservice.  
Jan F: Argumentationen er forståelig og kassereren vil kigge nærmere ned i det og 
mener at det er håndterbart. En prøve med betalingsservice vil blive gjort hurtigst 
muligt. 
 

Kim M: Hvad er fremtiden for afdelingerne i lokalerne på Kalvebod Brygge. Hvad er 
tankerne, hvis nye lokaliteter i Høje Tåstrup glipper? Afdelingerne ”Løb og Motion” 
og ”Orientering” er blevet sammenlagt, men er ikke skilt ad i vedtægterne? 
TK: Sammenlægningen kom af at den ene afdelingsleder stoppede. HI har 
forespurgt DSB Ejendomme om lokaler på Åmarken station, men har ikke fået svar 
endnu. Men dette kunne være en mulighed. 
 

Hans Jørgen: Er det muligt at forespørge den næste ejer / administrator af 
Kalvebod Brygge, om at kunne få lov til, fortsat at benytte lokalerne? 
Michael: Rigsarkivet overtager Kalvebod Brygge efter at DSB er rykket ud. Regner 
HI med at Ellebjerg er med i et fremtidigt salg.  
TK: Vi har ikke hørt om dette, må afvente. 
 
Beretningen taget til efterretning. 
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5. Regnskab 2012.   

Jan Friborg fremlagde regnskabet. 
 

Overskuddet for 2012 er på 65.464,83 kr. 
Den primære grund til overskuddet er at HI-festen var budgetteret med 20.000 kr., men 
ikke afholdt. 
Større kontingentindbetaling end budgetteret, ca. 3.000 kr. 
Færre bestyrelsesmøder, ca. 3.500 kr. 
 

Herudover forventes større udgifter til sportstøj i 2013.  
 

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.  

  

   

6. Indkomne forslag.   

Der var indkommet et forslag fra bestyrelsen. Vedlægges referatet som bilag. 
 

Poul M: Bemærk, at det er betydende med at der godt må afholdes HI-fest 
fremover, men at det nu er bestyrelsen der skal arrangere. 
John N: Motiverede forslaget yderligere og opfordrede til at medlemmer meldte sig. 
 

Forslaget blev vedtaget med 17 stemmer for. 3 stemte hverken for eller imod. 
 

  

7. Budget. (herunder fastsættelse af næste års kontingent)   

Jan Friborg fremlagde budgettet for 2013. 
Der vil ikke være kontingentstigning kommende regnskabsår. 
 

Nyt online regnskabsprogram vil blive taget i brug i 2013. 
 

Budgettet blev enstemmigt vedtaget. 

  

   

8. Valg.   

A: Tony Kim Andersen blev enstemmigt valgt. 
B: Claus A Pedersen blev enstemmigt valgt. 
C: Kent Böye blev enstemmigt valgt. 
D: Ove Jeppesen blev enstemmigt valgt. 
E: Børge Petersen blev enstemmigt valgt. 
F: John Pagh blev enstemmigt valgt. 
G: Udgået. 

  

   

9. Fremtidig virksomhed.   

Formanden orienterede om udfordringer i 2013.  
Kalvebod Brygge og nye lokaler kommer til at tage meget af næste års tid. 
Winkass skal køres ind blandt andet sammen med Niels Anker. 
Medlemshverningen skal køres af i løbet af næste år 
 

Niels: Angående medlemshverningen og eventuel idrætsklub i Høje Tåstrup. Er HI 
synlige i DSB’s hovedkontor? Gør vi nok i administrationen, en markedsførings 
indsats i Høje Tåstrup er nok at overveje? 
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TK: Vi skal i HI jo ikke bare sidde på vores hænder, men ud og kæmpe hvor vi kan. 
John N: Vi skal blive bedre til at opsamle vores kontakter mere spredt i 
afdelingerne, HI er meget domineret af enkelte medarbejdergrupper. Der skal vi 
blive bedre. Markedsføringsindsatsen er meget vigtig og vi SKAL i fremtiden være 
mere progressive, men er samtidig meget afhængig af ildsjæle.  
Michael: Er 3 sportsklubber i DSB for meget, og kunne de samles under et?  
Kim M: Jernbanefritid og HI er ikke synlige nok. Der vil mangle modstandere i 
afdelingerne hvis der ikke er konkurrerende klubber, så en sammenlægning vil nok 
ikke være det bedste, og der er generelt en afmatning på området. Vores 
omgivelser har skal man huske, jo samme problemstillinger som os. 
John N: Reelt set er der kun HI, som klart er den mest aktive. De 2 andre er små 
og ikke så aktive sammenlignet med HI.  
Jan F: Kærkommen lejlighed til måske at indgå et samarbejde i forbindelse med 
det nye hovedkontor i Høje Tåstrup, at lave et udvidet samarbejde. Det skal vi da 
holde os for øje?  
Børge: Man skal ind og eksempelvis støtte aktiviteter i Høje Tåstrup, som menes
værd at støtte. HI skal i hvert fald være bedre til at hverve medlemmer, det er HI for 
dårlige til. Kunne man ikke være med til at støtte nye aktiviteter der fremmer nye 
klubber.  
John N: Vores indsats i Høje Tåstrup vil evt. føre til flere medlemmer i HI. Vi 
overlader ikke medlemmer til andre klubber for evt. at slå os selv ihjel.  
Michael: Er DSB’s bestyrelse klar over hvilke fritidsaktiviteter der er tilstede i 
firmaet.  
John N: Det er Jernbanefritid der overfor DSB varetager blandt andet HI’s 
interesser.  
Michael: Jeg frygter for HI’s fremtid her på eks. Ellebjerg, i firmaets spareiver.  
John N: Der er ingen garantier for vores lokaler i fremtiden. Men Jernbanefritid må 
kæmpe for lokaliteterne og har indtil videre gjort et godt arbejde. 
   

10. Eventuelt.   

TK: Pokaler som normalt uddeles til HI-festen må vi uddele i dag. Der er en tilstede 
som skal have en pokal i dag. Niels Anker får en erindringspokal for sidste års 
Elholm pokal. Leder pokalen uddeles i år til lederen for cykling Lars Modig. Elholm 
pokalen uddeles til John Pagh for hans store engagement i lokalerne her på 
Ellebjerg.  
TK takkede for valget til formand. 
 

Elholm takkede for sidste års gode arbejde og opfordrede til at klø på i fremtiden. 

  

   

11. Afslutning.   

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med at takke for god ro og orden.   

 

 

Referent. 

VÄtâá T cxwxÜáxÇ 
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Forslag fra bestyrelsen til generalforsamlingen, tirsdag den 26. februar 2013. 
 
 
 

Ændring af § 8 i vedtægterne for Hovedstadens Jernbane-Idræt. 
 
Nuværende tekst: 
 
Samtidig med indkaldelsen offentliggøres dagsordenen, der mindst skal indeholde. 
 
1. Valg af dirigent 
2. Valg af sekretær 
3. Beretning 
4. Regnskab 
5. Forslag 
6. Budget, herunder fastsættelse af kontingent. 
7. Valg i henhold til vedtægterne 
8. Valg af festudvalg. 
9. Eventuelt 
 
 
 
Punkt 8 på dagsordenen slettes, valg af festudvalg. 
 
 
 
Ændres til: 

 
Samtidig med indkaldelsen offentliggøres dagsordenen, 
der mindst skal indeholde 
 
1. Valg af dirigent 
2. Valg af sekretær 
3. Beretning 
4. Regnskab 
5. Forslag 
6. Budget, herunder fastsættelse af kontingent. 
7. Valg i henhold til vedtægterne 
8. Eventuelt. 
 
 
Begrundelse: 
 
Der blev på sidste generalforsamling, foreslået at man fandt et festudvalg på det først kommende 
fællesmøde efter generalforsamlingen, ville det ikke kunne lade sig gøre, vil man fra bestyrelsens 
side komme med et forslag om at man vil nedlægge festudvalget. 


