
   

Indledning og velkomst af Marcus  

Intro af Store PI v. Ea 

a. 65,- kroner af det kontingent der betales gør at medlemmer kan drage fordel af 
de 14 andre foreninger in Politiets Idrætsforening. 

Agenda og referat fra generalforsamling 

1. Valg af dirigent 

a. Kjær valgt som dirigent 

2. Valg af stemmeudvalg 

a. Udsat til det bliver aktuelt 

3. Bestyrelsens beretning 

Ingen sæson de sidste par år, uden en lille udfordring fra det politiske København. 
Forrige år var det banetiderne om vinteren, og denne gang var det ombygning af 
tribunen. 2017 startede med ombygningen af vores ende af tribunen, hvorfor vi levede i 
et lille omklædningsrum, og havde et kosteskab som materiallerum. I dag har vi en hel 
sauna.  

At vi endnu en gang kom igennem sådan type udfordring, som skabes af 
udefrakommende krafter, er en stor kadeau til de frivillige i klubben. Trænere og 
holdledere, der indordner sig, ser muligheder i stedet for begrænsninger, og strækekr sig 
langt for, at klubbens medlemmer ikke skal mærke nogen forskel på det i forvejen høje 
service niveau.  

Fodboldmæssigt havde Dameholdet det i begyndelsen af året svært ved at skabe 
opbakning til holdet, og mange træninger måtte aflyses.  
PI Herrer 1, skulle bygge videre på det momentum, som de havde efter den gode 
afslutning på efterårssæsonen 2016. For PI 2 skulle der igen, igen, køres en ny træner i 
gang: Denne gang Rasmus Hakman.  
Mark Tofterup havde sin sidste halvsæson for tredjeholdet, og op af mulden opstod et 
nyt 4. hold, som skulle spille 7-mands. Dette blev ført an af Simon og Kaplan, i tæt 
relation med Tofterup.  

Efter sommerpausen var der stor udskiftning på trænerposterne. I selve ferien blev 
Rasmus Hakman byttet ud med en tidligere kending, Vimal på 2. holdet. Både med 
Hakman og Vimal som trænere, har Johnny gjort stort arbejde for at hjælpe dem på 
plads, i sin rolle som assistent!  
Mark Tofterup takkede af med undskyldningen om at studere. Afløseren var Jose, som 
gjorde et kæmpe arbejde fra første fløjt, og i dag sidder her som 2. holdstræner for den 
kommende sæson.  
 
Halvvejs igennem efterårssæsonen skiftede vi også ud på trænerposten hos 1. holdet. 
Klubben opsagde samarbejdet med Brian Niclasen. Trænerposten blev overtaget af 



   

Mikki, mens Dennis hjalp som assistenttræner. Resultaterne flaskede sig fra første uge, 
og selvfølgelig var det pga. to gode trænere, men det var aldrig kunnet ske, hvis det 
ikke havde været for klubbens mand, Kent Dahlsgaard, som stod last og brast, da skibet 
gyngede lidt i efteråret. Så også en stor tak til Kent, udover Mikki og Dennis, som sprang 
til, når behovet var der i efteråret.  

Resultatmæssigt har svingende, ift. de forrige år, hvor det resultatmæssigt har gået godt 
for flere hold ad gangen. Damerne klarer oprykning fra serie 2 i foråret og bliver 
nummer 8 i serie 1 i efteråret – Det kunne være blevet til en højere placering, da 
marginalerne ikke var med i alle kampe. PI 1 missede oprykning til KS med fire points – 
Efter en skidt start i efteråret, er man igen med i spillet om oprykning, med henholdsvis 
1 og 4 points op til de øverste. PI 2 endte i den øverste halvdel i foråret, mens de fik en 
flot andenplads i efteråret. PI 3 midt i tabellen både forår og efterår. PI 4 midt i 
tabellen begge sæsoner (men rykker op alligevel?) 

2017 har også været året, hvor bestyrelsen er kommet tættere på hovedorganisationen, 
eller Store PI, som den måske bedre er kendt. Tidligere har det altid været en politiers 
opgave, at have den relation, men da Kenneth Toft forlod bestyrelsen i slutningen af 
2016, krævede det lidt indkøring med nye rutiner. Det er gået langsomt, men sikkert i 
2017, og vi tror på, at vi kan få endnu bedre rutiner og relationer op og stå i løbet af 
2018.  
Bl.a. var Anders og jeg med en til workshop og repræsentantskabsmøde i foråret, hvilket 
gav en god indsigt i, de mange andre foreninger, der ligger under paraplyen i PI.  
Sammen med de andre foreninger, vil vi 2018 forsøge at skabe nogle bedre bånd mellem 
Fodbold-afdelingen, og nogen af de andre afdelinger.   

Klubben fik også sit nationale gennembrud på mediescenen, efter forslag fra Anders, 
kom vi igennem til podcasten Fodboldministeriet, hvor vi vandt 1500 kr. Dette var i 
forbindelse med forårets kamp mod Christiania. Det var tæt på, at det udmøntede sig i 
både en særudsendelse om Pi-CSC, og en live sending af fodboldkampen i Valby. Ingen af 
delene blev dog realiseret.  

Vi har igen i år forsøgt at arrangere hvad vi kalder Månedens kamp. Det har aldrig blevet 
i det omfang og den frekvens vi har ønsket, men vil fortsætte med det i 2018. De gange 
det er blevet arrangeret i 2017 har der været god stemning, og det er en hyggelig måde, 
at nyde en seriekamp på. Vi har forsøgt at ligge det, så der kan være to eller flere kamp 
tæt på hinanden, men ambitionen er også, at medlemmer gerne må bruge 
arrangementet som en undskyldning for, at komme ud og møde andre medlemmer.  

Efter ønske fra både dem der køber sodavand til træningsaftener og pølser til Månedens 
kamp, har der været ønske om Mobile Pay. Der er der kommet, og vi får det på plads 
indenfor de næste par uger.  

Bestyrelsen har haft store udfordringer med indmeldelser af spillere. Der er kommet nye 
ansigter til, men det har ikke helt kunnet ses på kassebeholdningen. Dels at spillerne 
aldrig er blevet meldt ind, eller at at folk ikke betaler sit kontingent, men alligevel 
bliver ved med at træne. Vi har derfor brugt året sidste år på, at sætte nogle rutiner op 



   

dels mod Store PI, men også for trænerne, og i sidste ende jer spillere. Dette er ikke 
noget vi skal gennemgå her, da alle i 2018 selvfølgelig betaler kontingent.  

I den forbindelse opfordrer vi medlemmerne til en smule selvindsigt og medansvar. Dels 
ser vi gerne, at man betaler et girokort, når det kommer ind ad døren. Gør man ikke 
det, tager det tid for så mange personer fra Store PI ned til vores bestyrelse. Men måske 
også en selvindsigt omkring – Har jeg betalt kontingent? Hvorfor har jeg ikke set et 
girokort? Vi giver også kursus til Betallingsservice, til de af jer der påstår, at man ikke 
kan finde ud af det – Ja, de findes!  

Til sidste vil jeg som altid opfordre til, at I deltager i klubben. Selvom vi er minimum en 
træner på hvert hold, en holdleder og syv i bestyrelsen, så gør det ikke noget man 
spørger, om der kan bruges en hånd. Stilheden der møder en, når man spørger om at 
tage tøjet med i vaskerummet, bære kegler ud til banen, eller melde sig til praktiske 
opgaver i forbindelse med et socialt arrangement eller kamp, er pinlig. Jeg håber at I vil 
være med til at løfte niveauet. Ikke kun ved selv at gøre noget, men også prikke til 
sidekammeraten i omklædningsrummet, og få dem med. 

4. Forelæggelse af regnskab og budget 

a. Regnskab 

b. 310k indtægter mid 360k budgetteret 

i. Skyldes særkontingent 

ii. Sponsorer 

iii. Indestævne, hvor vi er involveret 

iv. Ingen nedtagelse af messe i forum 

c. Udgifter 

i. 64k budgetteret mod 42k omkostning 

1. Særbetaling hvor hvert medlem 

ii. Træningslejr var billigere end budgetteret 

iii. 9k brugt på kurser til trænere mod 1500 budgetteret 

iv. Sparet på trænere og ledere 

v. Sociale arrangementer 

1. Fodgolf aflyst 

2. Diverse post på 0 

d. Drifts resultat på -7.869,- hvilket er acceptabelt 

e. Budget 

i. 200k tilskud fra store PI godkendt 

5. Fastsættelse af kontingent 



   

a. Vi indstiller til at fastsætte særkontingentet til det er nu 

b. Vedtaget enstemmigt 

6. Valg 

a. Genvalg af Marcus Persson som Formand 

i. Genvalgt enstemmigt 

b. Valg af Materielforvalter 

i. Nicolai Mouritsen opstiller ikke 

ii. Kjær opfordrer til at man opstiller 

iii. Kasper Vorstrup stiller op 

1. Trækker sig 

iv. Julie Jørgensen stiller op 

v. Julie Jørgensen vælges som Materielforvalter 

c. Johnny Martens genopstiller som Bestyrelsesmedlem 

d. Michael Hübertz genopstiller som Bestyrelsesmedlem 

e. Morten Hjort Hansen genopstiller som Regnskabskonsulant 

f. Julius Kofoed genopstiller som Regnskabskonsulant suppleant 

7. Behandling af indkomne forslag 

a. Ingen forslag modtaget 

8. Evt. 

a. Damerne ønsker mere gennemsigtighed for træning, trænere, tider og baner 

b. Kevin Christensen tilbyder at digitalisere ind og udmeldings proces for klubben 

c. Klaus spørger om forplejning til kampe gælder alle hold (100,- pr. kamp) 

i. Det gælder alle hold 

ii. Alle kvitteringer sendes til Christian Vinther seneste November 

d. Kjær informerer om, at PI holder generalforsamling 8. marts 2018 kl 17 med spisning 
kl 18.30 på Toftegårds Plads. Alle er meget velkomne.


