
Generalforsamling PI Fodbold 
03.02.2019 – Valbyhallen Mødelokale kl 14.30 

1. Valg af dirigent 

a. Christian Kjær valgt som dirigent 

i. Ingen indsigelser mod medlemsmødets lovlighed. Indvarslet rettidigt   

2. Valg af stemmeudvalg 

a. Punkt udsat til senere behov 

3. Bestyrelsens beretning for forløbne år 

Som alle andre år er det, at på trods af, at de første måneder er de mest fysisk hårde, så er 
det der fremmødet næsten er størst. Forholdene for vintertræning i Valby var gode. Klubben 
rådede over gode kunstbaner, der kunne rumme klubbens behov til 90%. Holdene startede 
forskudt, med PI 1 allerede i januar og de sidste i starten marts.  

Der blev igen i år arrangeret en træningslejr, men igen kun opbakning fra klubbens herrehold 
desværre. Som de andre år var destination Bornholm, hvor vi havde mulighed for at 
kombinere god modstand på fodboldbanen med gode rammer for socialt samvær før og efter 
kampene.  

Turneringen blev fløjtet i gang i april og kørte for de flestes vedkommende indtil juni måned. 
2018 var fodboldmæssigt et år, der vil gå i historiebøgerne. Alle hold bortset fra PI Herre 1 
spiller halvårsturnering, hvilket betyder, at de starter i april og slutter i juni. 
For PI 1 gjaldt, at de havde spillet første halvdel af deres turnering i efteråret 2017. Foråret 
i 2018 skulle derfor afgøre op- og nedrykning.  
 
Resultater for foråret 2018 blev som følger:  
PI Damer: Nr. 2 i Serie 1 = Oprykning til Københavnsserien 
PI Herre 1: Nr. 2 i Serie 1 = Oprykning til Københavnsserien  
PI Herre 2: Nr. 2 i Serie 3 = Oprykning til Serie 2 
PI Herre 3: Nr. 8 i Serie 4  
PI Herre 4 (7-mands): Nr. 5 i Serie 3 
Old Boys (7-mands): Nr. 9 i Serie 1 

Det var historisk for klubben, at have to hold i Københavnsserien. Bagved de to oprykninger 
ligger der hårdt arbejde fra både trænere og spillere for de respektive hold. Fra spillerne har 
man ønsket seriøs og målrettet træning, noget som trænerne har efterkommet til punkt og 
prikke, hvorfor klubben stod i den gunstige situation i juni 2018.  

Den dertilhørende afslutningsfest blev afholdt på SKAAL ved Kultorvet, hvor vi fik mulighed 
for at holde en god fest og samtidig uddele de mange hædersbevisninger til klubbens 
medlemmer.  

Sommerpausen er kort for fodboldafdelingen. De første kampe er programsat til august 
måned. Det betyder en kort sommerferie, da man gerne skal have nogle ugers 
træningsopstart inden. Dog er det en udfordring at samle spillere, da mange medlemmer 
kommer fra fjerne egne af landet, hvor sommerferien afvikles. De studerende vender 
desuden ofte først tilbage til København i slut august, da studiestart er i september. En evig 
udfordring, som holdene og især trænerne har lært at leve med.  



På trods af ekstrem tørke, og som konsekvens deraf nedlukning af mange fodboldbaner, var 
PI Fodbold forskånet for aflysninger pga. favorable baneforhold i Valby.  

For flere af klubbens holds vedkommende skulle de i efteråret op på et niveau, hvor flere af 
spillerne ikke har befundet sig tidligere.  

På trods af, at antallet af oprykninger i efteråret ikke var lige så stort som i foråret, så er 
det bestyrelsens opfattelse, at efteråret er mere godkendt. For holdene at etablere sig i en 
højere rangerende række, er en præstation der måler sig med selve oprykning.  

Resultater for efteråret 2018  
PI Damer: Nr. 9 i Københavnsserien = Nedrykning til Serie 1 
PI Herre 1: Nr. 5 i Københavnsserien (Afgøres i foråret 2019) 
PI Herre 2: Nr. 7 i Serie 2  
PI Herre 3: Nr. 8 i Serie 4  
PI Herre 4 (7-mands): Nr. 5 i Serie 3 
Old Boys (7-mands): Nr. 5 i Serie 1  

Sæsonen blev i år afsluttet på behørig vis med god mad og drikke, og fest til sent ud på 
natten. Sidste-kamp-fest var i år ikke den sidste fest i kalenderåret. Mange af klubbens 
medlemmer deltog i årets julefrokost arrangeret af Store PI, som mange af medlemmerne 
satte stor pris på.  

Klubben kigger med spænding ind i 2019.  
PI Herre 1 ser ud til at kunne kæmpe med i den øverste halvdel i Københavnsserien, PI 
Damer skal tilbage i Københavnsserien, hvor de hører hjemme. 
Desuden skal der bygges videre på det fantastiske træningsmiljø der er i klubben, hvor der er 
30-50 medlemmer til træning. Dette skal bl.a. medføre stabilitet på 2., 3., og 4. holdet. 

Bestyrelsen glæder sig til 2019.  

4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det 
kommende år 

a. Årsregnskab 

i. Højere indtægt skyldes flere sponsorindtægter og søgte midler til 
materialer 

ii. Dommerudgifter forhøjet på grund af oprykning 

iii. Træningslejr er betalt i 2018 og afholdes i 2019, derfor en afvigelse i 2018 
regnskabet 

iv. Forhøjet uddannelse til førsteholdstræner på grund af oprykning 

v. Regnskab vedtaget 

b. Budget 2019 

i. Højere sponsorat fra PI-København 

5. Fastansættelse af kontingent 

a. Der indstilles til at kontingent forbliver på 50,- pr måned  

b. Vedtaget 



6. Behandling af indkomne forslag 

a. Vedtægtsændring 

i. Ændringen betyder at kassereren kan betale alle regninger selv uden at 
formanden også skal underskrive.  

ii. Det er en ændring der er i takt med nuværende praksis 

7. Valg 

a. Anders Pedersen genvalgt som Næstformand 

b. Michael Engelby Hübertz valgt som Kasserer i stedet for Christian Vinther 

c. Tanja Hjort Hansen valgt som Bestyrelsesmedlem i stedet for Sarah Andersen 

d. Simon Mattebjerg valgt som Bestyrelsesmedlem i stedet for Michael Engelby 
Hübertz 

e. Mark Tofterup valgt som Regnskabskontrollant i stedet for Jens Jønholt  

8. Eventuelt 

Referent Kasserer Michael Engelby Hübertz


