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POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN 

FODBOLDAFDELINGEN. 

 

Referat af medlemsmøde i fodboldafdelingen lørdag d. 26. 

januar 2013 kl. 1300 i restauranten, Valby hallen. 

 
DAGSORDEN: 

 

 

1: Valg af dirigent. 

2: Valg af stemmeudvalg. 

3: Bestyrelsens beretning for 2012. 

4: Fremlæggelse af regnskabet 2012 samt budgettet for 2013. 

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 Kenneth Toft Andersen – villig til genvalg. 

 b: Kasserer Erik Holm Hansen – villig til genvalg 

 c: Sekretær Jesper Ahleson – ikke villig til genvalg. 

 d: Materielforvalter Martin Boelt Møller – afgår uden for tur. 

 e: Bestyrelsesmedlem Martin Haakansson – afgår uden for tur. 

 f: Regnskabskontrollant Jens Jønholt – villig til genvalg. 

8: Eventuelt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    PI Fodbold 

________________ ________________ 
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Der var 32 fremmødte til medlemsmødet. 

Ad 1: Valg af dirigent 

 

Næstformand Kenneth Toft Andersen bød i formandens fravær velkommen til 

medlemsmødet. Han oplyste, at formand Lasse Vinther var forhindret på grund af rejse til 

USA. 

 

Han foreslog Gunnar Nørager som dirigent. Der var ikke andre kandidater.  Gunnar Nørager 

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

beslutningsdygtigt. Der var ingen bemærkninger til dagsordenen.  

 

Ad 2: Valg af stemmeudvalg 

 

Dirigenten udbad sine emner til stemmeudvalg. Jens Jønholt, Bjørn Bæk og Jesper Larsen 

blev foreslået. Der var ikke andre kandidater. De blev valgt til stemmeudvalget.  

 

Ad 3: Bestyrelsens beretning for 2011 

 

Bestyrelsberetning blev forelagt af Kenneth Toft Andersen. Den samlede beretning kan ses på 

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

beretningen.  

 

Beretningen blev herefter godkendt uden bemærkninger 

 

Ad 4: Fremlæggelse af regnskab 2011 samt budgettet for 2012 

 

Kasserer Erik Holm Hansen var på grund af ferie forhindret i medlemsmødet, hvorfor 

tidligere kasserer Kristian Kjær Jensen fremlagde og gennemgik regnskabet for 2012. 

Regnskabet udviste et overskud på kr. 52.212,57. Overskuddet skyldtes bl.a. ekstra indtægter 

fra indestævnet og sponsorer og mindre udgifter til træningslejre/arrangementer og indkøb af 

materiel. 

 

Regnskabet er gennemgået af regnskabskontrollanterne.  

 

Der var ingen bemærkninger eller spørgsmål til regnskabet,  

 

Regnskabet blev herefter godkendt uden bemærkninger. 

 

Budgettet for 2013 blev forelagt.  

 

Der var ingen spørgsmål/kommentarer til budgettet. 

 

Budgettet blev herefter taget til efterretning. 

 

 

 

 

 

 

http://www.pifodbold.dk/
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Ad 5: Fastsættelse af særkontingent 

 

Kenneth Toft Andersen foreslog uændret særkontingent pr. måned på kr. 35,-. Der var ikke 

andre forslag. 

 

Særkontingent fortsætter derfor uændret med kr. 35,-. 

 

Ad. 6: Behandling af indkomne forslag 

 

Der var ingen indkomne forslag.  

 

Ad 7: Valg til bestyrelsen 

 

a: Næstformand Kenneth Toft Andersen var villig til genvalg. Dirigenten konstaterede, at der 

ikke var andre kandidater.  

 

Kenneth Toft Andersen genvalgt til næstformand. 

 

b: Kasserer Erik Holm Hansen var villig til genvalg. Dirigenten konstaterede, at Erik Holm 

Hansen ikke var til stede, men at der forelå skriftligt tilsagn fra Erik Holm Hansen om, at han 

var villig til genvalg som kasserer. Dirigenten konstaterede, at der ikke var andre kandidater.  

 

Erik Holm Hansen genvalgt til kasserer. 

 

c: Sekretær Jesper Ahleson var ikke villig til genvalg. Kenneth Toft Andersen foreslog på en 

enig bestyrelses vegne valg af bestyrelsesmedlem Lone Mikkelsen som sekretær. Dirigenten 

konstaterede, at Lone Mikkelsen var til stede og villig til valg som sekretær. Dirigenten 

konstaterede, at der ikke var andre kandidater. 

 

Lone Mikkelsen valgt som sekretær. 

 

d: Materielforvalter Martin Boelt Møller var ikke villig til genvalg. Kenneth Toft Andersen 

foreslog på en enig bestyrelses vegne valg af Nikolai Mouritsen som materielforvalter. 

Dirigenten konstaterede, at Nikolaj Mouritsen ikke var til stede, man at der forelå skriftligt 

tilsagn fra Nikolaj Mouritsen om, at han var villig til valg som materielforvalter. Dirigenten  

konstaterede, at der ikke var andre kandidater.  

 

Nikolaj Mouritsen valgt som materielforvalter.  

 

e: Bestyrelsesmedlem Martin Haakansson ønskede at afgå uden for tur og stoppe som 

bestyrelsesmedlem. Kenneth Toft Andersen foreslog på en enig bestyrelses vegne valg af 

Martin Boelt Møller som bestyrelsesmedlem. Dirigenten konstaterede, at Martin Boelt Møller 

ikke var til stede, men at der forelå skriftligt tilsagn fra Martin Boelt Møller om, at han var 

villig til valg som bestyrelsesmedlem. Dirigenten konstaterede, at der ikke var andre 

kandidater. 

 

Martin Boelt Møller valgt som bestyrelsesmedlem for 1 år.  
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Da bestyrelsesmedlem Lone Mikkelsen var valgt som sekretær konstaterede dirigenten, at der 

manglede et bestyrelsesmedlem. Kenneth Toft Andersen foreslog på en enig bestyrelses 

vegne valg af Marcus Persson som bestyrelsesmedlem. Dirigenten konstaterede, at Marcus 

Persson ikke var til stede, men at der forelå skriftligt tilsagn fra Marcus Persson om, at han 

var villig til valg som bestyrelsesmedlem. Dirigenten konstaterede, at der ikke var andre 

kandidater. 

 

Marcus Persson valgt som bestyrelsesmedlem for 1 år.  

 

f: Regnskabskontrollant Jens Jønholt var villig til genvalg. Dirigenten konstaterede, at der 

ikke var andre kandidater.  

 

Jens Jønholt genvalgt som regnskabskontrollant.  

 

Ad 7: Eventuelt 

 

Martin Haakansson præsenterede kort sæsonen 2013 og klubbens træningstider. 

 

Gunnar Nørager viderebragte ros til fodboldafdelingen fra DPIF og deltagende lande i Politi 

EM i fodbold for kvinder for det store arbejde og engagement, som fodboldafdelingen havde 

lagt heri.  

 

Han orienterede endvidere om den nye kundgørelse om tjenestefrihed, hvoraf det fremgår, at 

der ikke længere kan ske lån af busser, transitter og biler til sportsarrangementer.  

 

PI-København afholder generalforsamling torsdag d. 14. marts 2013. Han opforderede alle 

medlemmer af fodboldafdelingen til at møde op her.  

 

Dirigenten konstaterede, at der ikke var flere indlæg og afsluttede medlemsmødet. 

 

 
 
 

Gunnar Nørager  Kristian Kjær Jensen 

Dirigent   Referent 
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AFDELINGSBERETNING 2012 for FODBOLDAFDELINGEN 

 
Ved udgangen af 2012 bestod afdelingsbestyrelsen af følgende medlemmer: 

 
Formand: Lasse Vinther. 

 
Næstformand: Kenneth Toft Andersen. 

 
Kasserer: Erik Holm Hansen. 

 
Sekretær: Jesper Ahleson. 

 
Materielforvalter: Martin Boelt Møller. 

 
Bestyrelsesmedlem: Martin Haakansson. 

 
Bestyrelsesmedlem: Lone Mikkelsen. 

 
Det årlige afdelingsmøde blev afholdt den 28. januar 2012. Der var 
fremmødt 25 medlemmer. Gunnar Nørager, blev valgt som mødets 
dirigent. 

 
Forsamlingen valgte følgende medlemmer til bestyrelsen: 

 
Formand: Lasse Vinther (genvalg). 

 
Kasserer: Erik Holm Hansen (tidligere materielforvalter) 
 
Materielforvalter: Martin Boelt Møller 

 
Bestyrelsesmedlem: Lone Mikkelsen (genvalg). 
 
Bestyrelsesmedlem: Martin Haakansson (genvalg) 

 
Følgende ønskede ikke genvalg: 

 
Kasserer: Kristian Kjær Jensen. 

 
 

    PI Fodbold 

________________ ________________ 



_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

PI-København, Fodboldafdelingen, www.pifodbold.dk 

 
v/ Bjerregaard & Co.   

Bestyrelse og samarbejdspartnere: 

 
Jeg vil igen i år sige en stor tak til en meget velfungerende bestyrelse. 2012 har uden tvivl 
været et af de hårdeste år for klubben og det kræver et stort engagement og mange frivillige 
timer. I år har der været mange puslespil som skulle laves og der har været brug for 
nytænkning i stor grad. Tusind tak for hjælpen. Uden jer ingen klub.  

 
På vegne af bestyrelsen vil jeg gerne takke alle omkring de 6 hold. I har alle uden undtagelse 
ydet en stor indsats for klubben i sæsonen 2012. I er rygraden i klubben og det er jeres 
skyld, at klubben hænger sammen og fungerer på den måde som den gør. 

 
Tusind tak til idrætskontoret ved Ole og Stine. I er altid klar med en hjælpende hånd og 
er overbærende når der f.eks kommer et indlæg til bladet lidt for sent.   

 
Klubbens Sponsor HOME/v Bjerregaard og Co., skal selvfølgelig også nævnes igen i år.  De 
yder hvert år et stort bidrag til klubben, som er skyld i, at vi har de privillegerede muligheder 
såsom tøjvask, træningstøj, tilskud til div. arrangementer osv. osv.  
 
Træner og holdlederfunktioner i 2012: 

 
- Tommy Schmidt, 1. holdstræner i efteråret.   
- Jens Jønholt, holdleder for 1 holdet.   
- Martin Haakansson træner for 2. holdet.   
- Nicolaj Mouritsen, holdleder for 2. holdet.  
- Lars Engel, Jakob Ibsen, Hamid Vazin og Flemming Jørgensen, træner/holdleder for 

oldboys.  
- Jan Madsen, træner for 3. holdet.   
- Klaus Brøchner, dametræner.   
- Kristian Kjær Jensen, veteranholdleder.  

 
De sportslige resultater forløb således: 

 
Veteranholdet spiller ½ års turnering. De spillede igen 7 mands i 2012. De sluttede foråret 
med en midterplacering. I efteråret havde de store problemer med at stille hold og det 
endte med, at holdet måtte trækkes ud af turneringen. Det er selvfølgelig ikke 
tilfredsstillende og der skal derfor lyde en stor opfordring til tidligere spillere om at finde 
støvlerne frem igen. 

 
Dameholdet rykkede foråret op i serie 1 efter en rigtig god forårssæson. Deres træner Klaus 
Brøchner har gang på gang sat et vinderhold og han styrer holdet med hård hånd. I 
efteråret sluttede de som nummer 6 ud af 9 hold og pga. nogle nye regler må de derfor igen 
en tur ned i serie 2. Men det er nogle seje piger klubben har og jeg er ikke et sekund i tvivl 
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om, at de nok skal komme i serie 1 igen og med lidt held og forstærkninger endnu længere 
op.  

 
Oldboysholdet som spiller i oldboys 2 spiller helårs turneringer kørende fra forår/efterår. 
De står forstsat for en vellykket integration blandt politi´er og bornholmere. De gik til 
sommerpause som midterhold. De sluttede sæsonen som nummer 4. (ud af 6 hold). De står 
for seværdig og til tider tempofyldt fodbold og der er faktisk kamp om, at få lov til at være 
med. Dejligt. 

 
3. holdet spiller ½ års turneringer. De var rykket op i serie 4 og spillede i foråret som det 
eneste seniorhold rigtig fornuftigt. Det så længe ud til, at holdet gik efter endnu en 
oprykning, men de snublede til sidst. Det vidste sig dog, at de jf. KBU regler, slet ikke kunne 
rykke op pga. 2 holdets nedrykning. I efteråret sluttede de desværre på trods af træner Jan 
Madsens store indsats som nummer sidst og må derfor en tur ned i serie 5. 

 
2. holdet var forventningsfulde da forårssæsonen blev skudt igang. Det viste sig dog 
hurtigt, at 2 holdet var kommet i en svær pulje, så de unge drenge fra Bornholm, måtte en 
tur ned i serie 4. De lovede dog hurtigt efterfølgende af de ville rejse sig hurtigst muligt. 
Dette løfte overholdte de og sluttede efteråret med at vinde deres sidste kamp og de 
endte derfor som en flot nummer 1 og dermed oprykning til serie 3. Godt gået drenge. Det 
skal iøvrigt nævnes, at holdets oprykning blev fejret med at gassiloen i Valby blev sprunget 
i luften. 
 
 
1. holdet spiller i serie 3 og spiller modsat de andre hold helårsturnering kørende efterår/forår. 
De sluttede foråret og dermed sæsonne som nummer 5 efter at have overvintret som nummer 2 
med 6 point ned til nummer 3. Denne historie er vist hørt før. Efteråret er ikke gået særligt godt 
for 1 holdet. Og dette er mildt sagt. De sluttede som nummer sidst med kun 6 point for 13 
kampe. Dette er sgu ikke godt nok. Hvad er forklaringen? Ja der er mange. Men i bund og grund 
skyldes set manglende træningsindsats og manglende prioritering fra næsten alle 
førsteholdspillere. Det skal simpelthen blive bedre!!!   
 

 
Fidusen, man of the match, er medspillerne som stemmer på dagens spiller efter hver 
enkelt kamp. Følgende personer blev til afslutningsfesten 2012 tildelt fidusen:  

 
Veteranholdet: Jan Madsen.  
 
Dameholdet:Anette Christensen 
 
 Oldboys: Morten Meyer  
 
3 holdet: Mads "5 øre" Pedersen. 
 
2 holdet: Christian Vinther.  
 
1 holdet: Michael Jensen. 
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Fodboldafdelingen er en klub med mange æresbevisninger. Det er æresbevisninger med 
stolte traditioner, som går mange år tilbage. Æresbevisningerne blev i 2012 uddelt i 
forbindelse med afslutningsfesten på Station City i juni. Hver æresbevisning blev præmieret 
med et gavekort fra HOME ved Jens Bjerregaard. 
 
 
 
 

Topscorerpokalen gives til den spiller der har 
scoret flest mål i turnerings og pokalkampe. 
Den blev i år givet til PI´s gamle bomber og 
måltyv: Tina Østergaard.  
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Årets Damespiller, gives til den spiller, der går forrest, 
når der skal ydes på og uden for banen. Hun har kun 
spillet i klubben i et par år, men er allerede et stort aktiv, 
når der skal ydes på og uden for banen. Hun er en 
meningsfast kvinde og på trods af hendes størrelse af 
hun ikke bange for at råbe op. Årets damespiller: Nanna 
Hjort. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fodboldspilleren, uddeles til en person, som ikke har 
modtaget andre æresbevisninger samme år, men 
som alligevel har ydet en beundringsværdig indsats. 
Han er den eneste, der har spillet samtlige kampe på 
1 holdet. Han har scoret hele 15 mål i sæsonen, samt 
misset et par stykker eller måske lidt flere. Han er 
meget hjælpsom både på og uden for banen, dels 
med klubbens materiel, dels med transport af 
spillere til og fra kamp. Han supplerer endvidere 
også ofte klubben med støttespillere fra sin egen 
omgangskreds i udkantsdanmark. Han er oftest 
smilende og i godt humør, selv om der også godt kan 
ryge en finke af panden, når tingene ikke kører som 
de skal på banen. Og så kører han en rigtig god 
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symaskine. Årets fodboldspiller: Jeppe Blindom. 
 
 
 

Fidusfadet, tildeles en spiller/leder, der har fundet 
fidusen/vist stor fremgang og som samtidig gerne må 
have været i klubben i nogle år. Denne spiller er på 
mange måder meget anonym. Det er på trods af, at 
han stort set træner hver gang undtagen, når det er 
eksamenstid, eller der skal spilles kamp. Og det er 
netop til kamp, at man lærer årets fidus at kende. Et 
utal af kampe for 1, 3 og ikke mindst 
Bornholmerholdet, som er hans "hjem". Her i foråret 
har han været den eneste faste målmand for 
herresenior og har derfor stået forrest hver gang et af 
de tre hold skulle i kamp. Han er en figther og de 
mange kampe har udviklet hans spil og højnet 
grundniveauet meget. Fidusfadet går til: Patrick 
Andersen.   
 
 
 

 
 

Tørsleffpokalen, er klubbens fornemste 
æresbevisning, uddeles til den 1. holdsspiller, 
der har spillet mindst 2/3 af kampene og 
samtidig har betydet mest for 1. holdet både 

på og udenfor banen. Han er ansvarsfuld og 
holdets omdrejningspunkt. Han er meget 
snaksagelig når kampen er fløjtet i gang og 
han kan til tider være højtråbende og også 
agressiv. Han er social, festlig, 
pligtopfyldende og en meget dygtig 
fodboldspiller med stort overblik. Han er altid 
villig til at yde noget ekstra. Modtager af 
Tørsleffpokalen er Michael Jensen. 
 
 
 

 
 
 

Fodboldafdelingen har i 2012 bl.a: 
 
Afholdt indestævne med deltagelse af 24 seniorhold og 12 oldboyshold.  
 
Afholdt fælles træningsdag med 55 deltagere, hvor der blev trænet, spist brunch, afholdt 
spillermøder, spillet miniturnering, spist buffet og bowlet i Big Bowl. 
 
Afviklet politi-EM for damer i juni måned med 8 deltagerlande.  
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Holdt afslutningfest på Station City med over 50 deltagere på tværs af klubbens 6 hold. I år 
nu med Westertema. 
 
Der bliver stadig spillet indefodbold hver fredag hen over vinteren i Valbyhallen. 
 
Været på den årlige fodgolftur til Sverige. 
 
Sidste-kamp-fest med pølser, øl og efterfølgende spisning op Hercegovina. 
 
 
Fodboldafdelingens bestyrelse blev desværre nødt til at sige farvel til vores grand old man 
Kristian Kjær Jensen, der har bidraget med frivilligt bestyrelsesarbejde siden marts 1993. 
Kristian har sideløbende med kassererposten, som han har bestridt upåklageligt, været 
ophavsmand til afdelingens hjemmeside, hvor han var webmaster. Han har ført statistik med 
samtlige spilleres fodboldkampe i klubben. Han har gennem mange år været primus motor 
for afdelingens årsblad samt arrrangeret Indestævne i Valbyhallerne. Kristian indledte sin 
fodboldkarriere i PI- København i 1989 og har til dato spillet omkring 320 sekundakampe for 
afdelingen. Han har dog stadig sin 1. holds debut til gode. Kristian er fortsat aktiv i klubben. 
Kristian går til diverse opgaver med en fantastisk indstilling og produktet falder altid meget 
positivt ud. Han er en holdspillet, der altid byder sig til. Han er desværre en uddøende race 
og fodboldafdelingen skylder Kristian utroligt meget. Tak for hjælpen Kristian. Du vil blive 
savnet. Hvis du fortryder, er jeg sikker på at vi nok skal finde en plads til dig. 
 
 
Sæsonen 2013 starter lørdag d. 26. januar kl. 1000 omklædt i Valby Idrætspark. Der vil blive 
spillet hyggebold på kunstgræsbanen. Nye spillere er selvfølgelig altid velkomne. 
Efterfølgende afholdes der medlemsmøde kl. 1300 i Valby Hallen. Traditionen tro serveres 
der varm suppe, samt øl og vand. Yderligere information omkring dette og klubben generelt 
kan findes på www.pifodbold.dk. 
 
 
 
 

 

På foreningens vegne 
Kenneth Toft Andersen  
Næstformand, PI fodboldafdelingen. 
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