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Referat 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 
FC DAMSØ 

 

 ONSDAG DEN 27. MARTS 2019 
KL. 19.30 

 i klublokalet, Vanløse Idrætspark 

  

Dagsorden 
1. Valg af dirigent  
René Nørgaard vælges som dirigent, og starter med at konstatere at generalforsamlingen er 
indkaldt jf. vedtægterne 
 
2. Valg af referent  
Anker Thisted vælges som referent 
 
3. Formandens beretning  
I formand Pernille Westis fravær aflægges beretningen af Anker Thisted. Fokus er på et 
begivenhedsrigt 2018 med renoveret klublokale, en fremgang på medlemssiden, initiativer 
omkring samarbejde med skoler/fritidshjem, ansættelse af ny sportschef mv. 
Samtidig også en stor grad af kontinuitet på træner/leder siden, og i bestyrelsen, hvor Rikke 
Randrup og Laura Vest som hidtil har ”skygget” bestyrelsen, nu stiller op til valg som 
fuldgyldige bestyrelsesmedlemmer. 
Endelig udtrykkes en bekymring for om den øgede interesse der er kommet for pigefodbolden, 
og dermed øgede økonomi betyder at Damsø som en lille klub, kan blive hægtet af i forhold til 
hvad man kan tilbyde spillere, ledere mv. 
  
René kommenterer at på pigesiden er Damsø ikke en lille klub, og fremhæver deltagelse i en 
række fora inden for DBU København omkring pigefodbolden. 
 
4. Kassererens beretning  
Lotte fortæller om hjælp fra DBU, til oprydning af gamle kontingent-restancer, som nu er blevet 
afskrevet, dette påvirker årets regnskab. 
Kontingent-indtægter er på niveau med 2017, der forventes en lille stigning for 2019, samlet 
indtægter inklusive tilskud på ca. 400.000. 
På udgiftssiden er største poster lønninger til trænere, kamp/dommer-gebyrer, huslejer mv. 
Samlet udgifter for 2018 på ca. 430.000, samlet kassebeholdning ultimo året på ca 60.000,- 
Samlet konklusion er at der er styr på økonomien, men der skal strammes op på styring af 
udgifterne, så der fortsat indeholdes en buffer til nye/uforudsete udgifter, eksempelvis et 
banelejegebyr som Københavns Kommune har varslet. 
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5. Forslag fra bestyrelsen 

A) Bestyrelsen foreslår at hæve kontingent-satserne med 50-100,- 
halvårligt, for at imødekomme lavere indtægter på tilskud fra kommunen 
- se referat (på hjemmesiden) fra bestyrelsesmøde 050319 for detaljer. 

 
Da bestyrelsen jf. vedtægterne fastsætter kontingent-satserne, var forslaget ikke som 
sådan til afstemning, men der var opbakning blandt de fremmødte til at lade satserne 
stige. 
  

B) Bestyrelsen foreslår at ændre ordlyden i vedtægternes paragraf 6 til 
følgende: Kontingentet fastsættes af bestyrelsen. Ændringer af kontingentet skal 
varsles mindst 2 måneder før de træder i kraft. Kontingentet opkræves halvårligt, forud 
for hver halvsæson,  

C) Bestyrelsen foreslår at ændre ordlyden i vedtægternes paragraf 8 til 
følgende 
Gældende regler for æresmedlemmer fastlægges af den til enhver tid valgte bestyrelse 
og dokumenteres i relevant bestyrelsesreferat. Passivt medlemskab medfører 
kontingentfrihed. Betalt kontingent refunderes ikke, ved overgang fra aktivt til passivt 
medlemskab. 

D) Bestyrelsen foreslår at ændre ordlyden i vedtægternes paragraf 9 til 
følgende:   
Udmeldelse af klubben sker via mail, medlem@fcdamsoe.dk. Hvis udmeldelse foregår 
på medlemmets opfordring, refunderes betalt kontingent ikke, uanset tidspunktet for 
udmeldelse.     
 
Forslag B, C og D får opbakning og vedtages på generalforsamlingen 
 

6. Indkomne forslag 

A) Nedsættelse af kontingent for medlemmer på efterskole til kr. 300,- pr. 
halvår 
Længere diskussion med argumenter for og imod, enighed om at der skal findes en 
løsning som sikrer størst muligt fastholdelse af spillere. 
 

B) Nedsættelse af kontingent for medlemmer under uddannelse til kr. 300,- 
pr. halvår 
Diskussion omkring evt. opkrævning af kontingent på månedsbasis, fremfor som nu 
halvårlig opkrævning, dog modstand mod nedsættelse af kontingent. 
Forslag om at (gen)aktivere muligheden for at blive passivt medlem, tilsvarende ”støt 
Damsø” – kan også være et middel til at skabe mere liv i klublokalet hvis man kan 
tiltrække medlemmer på ”passivt niveau” 
 

7. Valg af formand, bestyrelse og revisor 
 Kasserer Lotte Ebbeskov, og menige medlemmer Anette Skov, René Nørgaard og Anker Thisted 

ønsker alle genvalg. 

 Formand Pernille Westi og menigt medlem Tim Andersen ønsker ikke genvalg 

 Bestyrelsen foreslår Laura Vest Hansen og Rikke Randrup som nye medlemmer i bestyrelsen 

 Revisor Martin Sørensen ønsker genvalg 
 
De opstillede personer blev valgt uden modkandidater 
Samtidig takkedes de afgående medlemmer Pernille Westi og Tim Andersen for deres arbejde for klubben. 

mailto:medlem@fcdamsoe.dk
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Bestyrelsen vil søge at konstituere sig på førstkommende bestyrelsesmøde, lykkes det ikke vil der blive 
indkaldt til ekstra-ordinær generalforsamling. 
 

8. Eventuelt  
Ingen ting blev taget op under eventuelt 
 
Dirigent René Nørgaard afrundede generalforsamlingen med at takke for fremmøde, samt god 
ro og orden. 


