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PI-København, Fodboldafdelingen 

                

 

 

Onsdag den 18. februar 2015 

 
 

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN 

FODBOLDAFDELINGEN. 
 

Medlemsmøde i fodboldafdelingen lørdag d. 31. januar 2015 kl. 1600 i Valby Hallen.  

 

DAGSORDEN:  

1. Valg af dirigent.  

2. Valg af stemmeudvalg.  

3. Bestyrelsens beretning for 2014.  

4. Fremlæggelse af regnskabet 2014 samt budgettet for 2015.  

5. Fastsættelse af særkontingentet.  

6. Behandling af indkomne forslag. Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 3 dage før 

medlemsmødet.  

7. Valg til bestyrelsen:  

a) Næstformand Martin Møller – ikke villig til genvalg.  

b) Kasserer Erik Holm-Hansen – ikke villig til genvalg.  

c) (General)sekretær Lone Mikkelsen – ikke villig til genvalg.  

d) Regnskabskontrollant Jens Christian Jønholt – villig til genvalg.  

8. Eventuelt.  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Der var 20 fremmødte til medlemsmødet. 

 

 

Ad 1: Valg af dirigent 

 

Formand Kenneth Toft Andersen bød velkommen til medlemsmødet. 

Gunnar Nørager blev foreslået som dirigent for mødet. Der var ikke andre kandidater. Gunnar Nørager 

blev valgt som dirigent. Han konstaterede, at medlemsmødet var lovligt indkaldt og dermed 

beslutningsdygtigt.  

 

 

Ad 2: Valg af stemmeudvalg 

 

Dirigenten bad om emner til et stemmeudvalg. Det blev besluttet, at der ville blive valgt et 

stemmeudvalg, såfremt der skulle bliver behov derfor. 
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Ad 3: Bestyrelsens beretning for 2014 

 

Afdelingsberetningen blev fremlagt af Kenneth Toft Andersen. Den samlede beretning kan ses på 

www.pifodbold.dk eller sidst i dette referat. Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til beretningen. 

 

Beretningen blev efterfølgende godkendt uden bemærkninger.  

 

 

Ad 4: Fremlæggelse af regnskabet 2015 samt budgettet for 2015 

 

Kasserer Erik Holm Hansen fremlagde og gennemgik regnskabet for 2014. 

Regnskabet er gennemgået af regnskabskontrollanterne. 

Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger. 

 

Herefter blev budgettet for 2015 fremlagt. 

Det var ingen sprøgsmål/kommentarer til budgettet. 

Budgettet blev taget til efterretning. 

 

 

Ad 5: Fastsættelse af særkontingent 

 

Bestyrelsen fremlagde forslag til, at særkontingentet blev hævet med 5 kr., for derefter at være 40 kr. 

Der var ingen indvendinger mod dette.  

Forslaget blev herefter godkendt. 

 

 

Ad 6: Behandling af indkomne forslag 

 

Der var ingen indkomne forslag. 

 

 

Ad 7: Valg til bestyrelsen 

 

a: Næstformand Martin Møller var ikke villig til genvalg. En enig bestyrelse foreslog derefter 

bestyrelsesmedlem Marcus Persson som ny næstformand. Dirigenten konstaterede, at der ikke var andre 

kandidater. Marcus Persson blev valgt som ny næstformand. 

 

Da bestyrelsesmedlem Marcus Persson var valgt til ny næstformand, konstaterede dirigenten at der 

manglede et bestyrelsesmedlem. En enig bestyrelse foreslog derefter Johnny Martens som nyt 

bestyrelsesmedlem. Dirigenten konstaterede, at der ikke var andre kandidater. Johnny Martens var ikke 

selv tilstede, men dirigenten fik fremvist en fuldmagt. 

Johnny Martens valgt til nyt bestyrelsesmedlem. 

 

b: Kasserer Erik Holm-Hansen var ikke villig til genvalg. En enig bestyrelse foreslog derefter 

bestyrelsesmedlem Christian Vinther som ny kasserer. Dirigenten konstaterede, at der ikke var andre 

kandidater. Christian Vinther var ikke selv til stede, men dirigenten fik fremvist en fuldmagt. Christian 

Vinther derefter valgt som ny kasserer. 

 

Da bestyrelsesmedlem Christian Vinther var valgt som ny kasserer, konstaterede dirigenten, at der 

manglede et bestyrelsesmedlem. En enig bestyrelse foreslog derefter Anders Pedersen som nyt 

bestyrelsesmedlem. Dirigenten konstaterede, at Anders Pedersen var tilstede og var villig til valg som 

nyt bestyrelsesmedlem. Dirigenten konstaterede, at der ikke var andre kandidater.  

http://www.pifodbold.dk/
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Anders Pedersen valgt til nyt bestyrelsesmedlem. 

 

c: (General)sekretær Lone Mikkelsen var ikke villig til genvalg. En enig bestyrelse foreslog herefter 

Camilla Skifter Christiansen som ny sekretær. Dirigenten konstaterede, at Camilla Skifter Christiansen 

var tilstede og var villig til valg som ny sekretær. Dirigenten konstaterede, at der ikke var andre 

kandidater. Camilla Skifter Christiansen valgt som ny sekretær. 

 

d: Regnskabskontrollant Jens Jønholt var villig til genvalg. En enig bestyrelse forslog Jens Jønholt til 

regnskabskontrollant. Dirigenten konstaterede, at der ikke var andre kandidater. Jens Jønholt var ikke 

selv tilstede, men dirigenten fik fremvist en fuldmagt. 

Jens Jønholt herefter valgt som regnskabskontrollant. 

 

 

Ad 8: Eventuel 

 

Kenneth Toft Andersen takkede herefter Erik Holm-Hansen, Martin Møller og Lone Mikkelsen for 

deres store arbejde i bestyrelsen, hvorefter de fik overrakt en gave. 

 

Gunnar Nørager opfordrede medlemmerne til at deltage i PI´s 95 års fødselsdag d. 13 maj. 

 

 

 


