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POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN 
FODBOLDAFDELINGEN. 

  
Medlemsmøde i fodboldafdelingen lørdag d. 04. februar 2017 kl. 15.30 i Valby hallen.  
  
DAGSORDEN:  
   

1. Valg af dirigent.  

2. Valg af stemmeudvalg.  

3. Bestyrelsens beretning for 2016.  

4. Fremlæggelse af regnskabet 2016 samt budgettet for 2017.  

5. Fastsættelse af særkontingent.  

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

7. Valg til bestyrelsen:  

a) Formand Marcus Persson 

b) Næstformand Anders Pedersen 

c) Kasserer Christian Vinther – villig til genvalg.  

d) Sekretær Sarah Andersen 

e) Bestyrelsesmedlem Michael Hübertz 

f) Regnskabskontrollant Jens Jønholt 

8. Eventuelt.  

  

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

 

PI Fodbold
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Der var 22 fremmødte til medlemsmødet.  
 
Ad 1: Valg af dirigent  
 
Kasserer, Christian Vinther, bød velkommen til medlemsmødet.  
Kristian Kjær blev foreslået som dirigent for mødet. Der var ikke andre kandidater. Kristian 
Kjær 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 konstaterede at der ikke var behov for et stemmeudvalg. Beslutningen blev 
vedtaget.  
 
Ad 3: Bestyrelsens beretning for 2016 
 
Efteråret og vinteren 2015 forløb med en masse administrative udfordringer fra Københavns 
Kommune. Manglende kommunikation gjorde, at vi stod uden træningsbaner fra januar 2016. 
Med hiv og sving, masser af vennetjenester og et træner team der gjorde deres ypperste kom 
PIs fire aktive fodboldhold igennem vinterens træning med skindet på næsen. Fra bestyrelsens 
side skal der lyde en stor tak for forståelsen, og for den opbakning der har været fra både 
trænere og spillere, for at få det til at lykkes.  
 
2016 bød også på to nye trænere: Hos dameholdet bød vi Carsten Marker velkommen. 
Carsten kom med erfaring fra pigefodbolden på Bornholm, og skulle samle holdet op, efter en 
foregående sæson, hvor træningsindsatsen var nedadgående. Hos PI Herre 2 bød vi 
velkommen til Magnus Hansen. Magnus er politibetjent og tilflytter fra Esbjerg-egnen. De fik 
deres ilddåb, med de administrative kommunale udfordringer.  
Inden sæsonen blev sparket i gang, afviklede klubben en træningsturnering på Bornhom, som 
desværre fik afbud fra dameholdet. For herrerne blev det en vellykket turnering med stor 
deltagelse, gode fodboldkampe, og gode sociale aktiviteter. 
Sæsonen 2016 skulle på mange måder vise sig at være en spændende sæson. 1. Holdet kunne 
for første gang i lang tid spille sig op i serie 1. 2. Holdet sagde velkommen til en ny træner. 3. 
holdet havde vist interesse for, at træne lidt mere i hverdagen, og damerne havde ligeledes 
fået en ny træner, der skulle forsøge at løfte holdet tilbage på deres gamle niveau.  
Vintertræningen blev aflyst af opstart på ny træningsbane i Valby. Klubben har fået en 
dedikeret bane, som kun kan benyttes af klubben. Placeret afsides på anlægget, kan holdene 
frit benytte de omkring liggende arealer. Udenfor banen afløste den ene 
administrationsopgave den anden. Denne gang blev der talt om gebyrer for de hold, som ikke 
havde ungdomsfodbold. Efter en hel del måneders stridigheder, faldt også denne på plads.  
Fodboldmæssigt blev det en stor sæson:  
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‐ 1. holdet sikrede sig oprykning i sidste runde, hvor man slog træneren, Brian 
Niclasens tidligere klub, Hekla. Et stort tillykke til teamet omkring holdet; Brian 
Niclasen, Mikki Nielsen og Kent Dalsgaard. De har formået at løfte ikke bare 1. 
holdet, men hele klubben op på et nyt niveau. Bestyrelsen er meget taknemmelige for 
det arbejde I lægger i, at gøre vores medlemmer glade.  

‐ Magnus Hansen og Simon Marker rykkede ligeledes op med 2. holdet, således at de 
fra august skulle spille med i serie 2. Også tak til Simon og Magnus, som sammen 
med Steffen fra 3. holdet, formåede at løfte træningsindsatsen for 2. og 3. holds 
spillerne.  

‐ Steffen sluttede af med at rykke op med 3. holdet. Et flot punktum for Steffen, der 
siden sommeren har været en del af 2. holdet.  

‐ Damerne holdt stangen i deres række, og viste endda gamle dyder til tider. Der blev 
kæmpet med mod nogle af de bedre hold i rækken. Carsten har været udfordret på en 
meget svingende træningsindsats. Engagementet og viljen fra Carsten har der ikke 
kunnet sættes en finger på.  

 
Sommerferien bød på den tredje og sidste administrationsopgave for bestyrelsen. Formanden 
valgte at trække sig fra sin post, og overlod en bestyrelse i vildrede. Det er dog ved at falde 
ind, og vi glæder os til, at efter i dag have det formelle på plads, således at vi kan arbejde 
videre med klubbens udvikling.  
Sæsonen indledtes med endnu en tilgang på trænerbænken. Mark Tofterup, en af de faste 
aktører på 3. holdet, valgte at tage trænergerningen op. Det har klubben ikke fortrudt siden. 
Det engagement der lige nu er at spore på 3. holdet, er uovertruffent. Sammen Anders 
Grønvall viser de, at vi en klub både kan rumme at have seriøse fodboldhold, og nogle mindre 
seriøse hold  
 
Fodboldmæssigt fik 1. holdet lov til at mærke forskellen på serie 2 og 1. Der var mange lige 
kampe, flere end man var vant til, og de små fejl blev straffet af modstanderne i langt højere 
grad. I slutningen af sæsonen fandt man dog den rigtige tone, og man ligger glædeligt inden 
for rækkevidde til en oprykning til Københavnsserien. Der arbejdes på at skrive historie, 
hvilket vil være gældende, hvis holdet rykker op. Beklageligvis kunne 2. holdet ikke følge op 
på de gode takter de havde vist sæsonen forinden. Det blev til en nedrykning, som blev en 
realitet i sidste runde. Et ærgerligt punktum for Magnus Hansen, der efter én sæson stoppede i 
PI, pga. familieforøgelse.  
3. holdet var lige ved oprykning, og dette står derfor skrevet i stjerne til det kommende forår. 
For damernes vedkommende begyndte det at se lovende ud når det kom til indsatsene i 
kampene. Inden man kan rykke videre i rækkerne, kræver det en koordineret indsats for at 
rykke træningsindsatsen, inden resultaterne kommer til kampe.  
 
Udenfor banen ser vi frem til, at der sker en gennemgribende renovering af tribunen, som har 
været længe ønsket. Derudover står Club Danmark-hallen nu endelig klar igen. Hallen har 
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stået ødelagt i flere år. Efter genopbyggelsen er det ikke længere en udpræget fodboldhal, men 
nu mere end multihal, som kan bruges af områdets mangfoldige idrætsgrene.  
Til sidst har fodboldafdelingen valgt at gå med i et projekt om et helt nyt klubhus. Udsigterne 
er lange, men en håndfuld klubber har sammen med efterskolen i Valby, set på mulighederne 
for at få et udpræget hos til fodbold, i stedet for at bruge tribunen – selv efter renoveringen. 
Lige nu kigger man på mulige fondsmidler, tegninger og samtaler med kommunen.  
  
Beretningen blev herefter godkendt uden bemærkninger. 
 
Ad 4: Fremlæggelse af regnskab 2016 samt budgettet for 2017 
 
Kasserer, Christian Vinther, fremlagde og gennemgik regnskabet for 2016 og budgettet for 
2017.  
1. Særlige kommentarer: 

a. Regnskab 2016 
i. Særkontingent var sat for højt, da et forkert medlemstal var blevet oplyst. 

ii. Træningsarrangement ikke afholdt i 2016 
iii. Materialer er sparet på i 2015, så der har været større behov for nye 

materialer i 2016. 
iv. Afslutningsfesten gik over budget, men der er sparet på andre 

arrangementer i stedet for 
v. Regnskab vedtaget 

b. Budget 2017 
i. Nedsat sponsorudvalg, hvilket forhåbentlig betyder flere penge i kassen. 

ii. Særkontingent er budgetteret med 12 mdr., der er kun 9 mdr. tilbage 
iii. Budget vedtaget 

 
Ad 5: Fastsættelse af særkontingent 
 
PI Fodbold foreslår en forhøjelse af særkontingent på 10 kr. pr. måned, for at kunne 
opretholde den høje standard samt være i stand til at optage flere medlemmer og rykke op i 
KS. 
 
Forslaget blev vedtaget. 
 
Ad 6: Behandling af indkomne forslag 
 
Der var ingen indkomne forslag.  
 
Ad 7: Valg til bestyrelsen 
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a: Marcus Persson blev indstillet til Formand. Dirigenten konstaterede, at han ikke var til 
stede, men at der forelå en fuldmagt. Der var ikke andre kandidater og Marcus Persson blev 
valgt som formand for en et årig periode. 
 
b: Anders Pedersen blev indstillet til Næstformand. Dirigenten konstaterede, at han var til 
stede. Der var ikke andre kandidater og Anders Pedersen blev valgt til næstformand for en to 
årig periode. 
 
c: Kasserer, Christian Vinther, var villig til genvalg. Dirigenten konstaterede, at han var til 
stede. Der var ikke var andre kandidater og Christian Vinther blev genvalgt som kasserer for 
en to årig periode. 
 
d: Sarah Andersen blev indstillet til Sekretær. Dirigenten konstaterede, at hun var til stede. 
Der var ikke andre kandidater og Sarah Andersen blev valgt som sekretær for en to årig 
periode. 
 
e: Michael Hübertz blev indstillet til Bestyrelsesmedlem. Dirigenten konstaterede, at han var 
til stede. Der var ikke andre kandidater og Michael Hübertz blev valgt som 
bestyrelsesmedlem for en et årig periode. 
 
f: Regnskabskontrollant, Jens Jønholt, var villig til genvalg. Dirigenten konstaterede, at han 
ikke var til stede, men at der forelå en fuldmagt. Der var ikke andre kandidater og Jens 
Jønholt blev valgt som regnskabskontrollant for en to årig periode. 
 
 
Ad 8: Eventuelt 
 
Politiets Idrætsforening pointerede udfordringen ved at ingen politimænd sidder i den 
nuværende bestyrelse. 
Politiets Idrætsforening opfordrer til at opretholde en kraftig tilknytning til navnet. Vores 
modstandere regner med at vi alle er politimænd, derfor skal vores ageren også være herefter. 
Politiets Idrætsforening opfordrer PI Fodbold til at deltage i planlægning af indestævne når 
der er tilstrækkelige ressourcer i bestyrelsen til dette. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


