POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN
FODBOLDAFDELINGEN.
Referat for medlemsmøde i Valby Hallen d. 25/1-2020 kl 13.00
Referat
1. Valg af dirigent
Enstemmig generalforsamling vælger Marcus Persson som dirigent.
Dirigent konstaterer at generalforsamling er rettidigt indkaldt.

2. Valg af stemmeudvalg
Matthias Freund
Patrick Holm
Lasse Andersen er alle valgt

3. Bestyrelsens beretning
Vinteren banker på om end man ikke skulle tro det når man mærker vejret. Den
kommende tid står på fysisk træningen kombineret med den runde læderbold.
Vi har gode forhold, hvorfor vi altid glæder os til vintersæsonen.
PI Herrer 2 havde set frem til sin første opstart, med en træner der skulle træne
dem to halvsæsoner i træk. Desværre valgte klubbens vellidte træner og
bestyrelsesmedlem, Johnny Martens at stoppe. Ind trådte i stedet en anden
kendt af klubben, José.
Klubben havde for 2019 valgt at prioritere en træningslejr på Sjælland, for at
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skabe opbakning hos alle klubbens medlemmer. Desværre lykkedes det ikke,
hvorfor det igen i år kun fra PI Herrer som kom til Helsingør. Her blev der afviklet
gode kampe og mange timer i socialt samvær.
Turneringen blev fløjtet i gang i april og kørte for de flestes vedkommende indtil
juni måned. Klubben oplevede to oprykninger for henholdsvis PI Herrer 2 og 4,
som alle blev fejret på behørig vis. Alle hold bortset fra PI Herre 1 spiller
halvårsturnering, hvilket betyder, at de starter i april og slutter i juni.
Resultater for foråret 2019 blev som følger:
PI Damer: Nr. 3 i Serie 1
PI Herre 1: Nr. 5 i Københavnsserien
PI Herre 2: Nr. 10 i Serie 2 = Oprykning til Serie 2
PI Herre 3: Nr. 6 i Serie 4
PI Herre 4 (7-mands): Nr. 2 i Serie 3 = Oprykning til Serie 2
Old Boys (7-mands): Nr. 4 i Serie 1
Desværre sluttede forårssæsonen med en afsked til træner Mikki Nielsen for PI
Herre 1. Det var en gensidig afslutning på samarbejdet, som havde fungeret
godt indtil sidste dag. Mikki havde blot andre ønsker fremad, som ikke lå i
klubben. Det blev daværende assistenttræner Jon Broe der overtog efter Mikki.
Den dertilhørende afslutningsfest blev afholdt på Katz ved Gl Strand, hvor vi fik
mulighed for at holde en god fest og samtidig uddele de mange
hædersbevisninger til klubbens medlemmer. Dagen var en af de til dato bedst
afviklede afslutningsfester, hvilket er en kadeau til det fokus der har været på de
sociale arrangementer i klubben, samt de frivillige arrangører.
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. På tragisk vis endte det dog med, at sommeren
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helt stod stille. Den tidligere træner for PI Herre 2 og den kommende for PI
Damer, Magnus Hansen, døde tragisk. Det var til stor sorg for afdelingen og
dets medlemmer. Når det er som mørkest rykker folk sammen, og det gjorde
hele klubben – For Magnus, hans familie og for det damehold der nu stod uden
en træner. Imponerende engagement at følge, om end på en yderst tragisk
bekostning.
PI Damer har som det eneste sikret sig oprykning i år. Og de er dermed tilbage i
Købehavnsserien, hvor de også var for et års tid siden. Klubben, holdet og
trænerne er overbevist om, at det er med længere varighed denne gang, at
holdet spiller i KS. Tillykke!
Resultater for efteråret 2019
PI Damer: Nr. 2 i Serie 1 = Oprykning til Københavnsserien
PI Herre 1: Nr. 11 i Københavnsserien (Afgøres i foråret 2020)
PI Herre 2: Nr. 4 i Serie 2
PI Herre 3: Nr. 8 i Serie 4
PI Herre 4 (7-mands): Nr. 5 i Serie 2
Old Boys (7-mands): Nr. 8 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.
Endnu en succes efter sommerens fest. Denne gang blev det afviklet i kendte
lokaler i Valby.
To gange på et år, måtte vi sige farvel til Johnny Martens. Denne gang er han
flyttet til Århus. Alt tyder desværre derfor på, at der ikke bliver et gensyn lige
foreløbig. Johnny har tjent klubben i mange funktioner og vil være en savnet
karakter på grønsværen i Valby.
Klubben kigger med spænding ind i 2020.
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PI Herre 1 skal op i den øvre halvdel i Københavnsserien igen. PI Damer skal
tilbage i Københavnsserien, hvor de hører hjemme. PI Herre 2 skal se om de
kan komme tættere på oprykning og meget mere.
Bestyrelsen ser frem imod 2020
Generalforsamlingen godkender beretningen

4. Forelæggelse af regnskab og budget
Spørgsmål til sponsorindtægter. Bestyrelsen vil facilitere sponsorpakker som
medlemmer skal sælge ind hos mulige sponsorer.
Generalforsamlingen godkender regnskab

5. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår set i lyset af den nye brugerbetaling fra Københavns
kommune at vi hæver kontingentet med 10 kr per måned.
Enstemmig generalforsamling vedtager kontingentstigning

6. Valg
1. Marcus Persson, Formand - Ønsker ikke genvalg.
Bestyrelsen foreslår Julie Jørgensen som ny formand.
Enstemmigt valgt som formand.

2. Julie Jørgensen - Stiller op til genvalg.
Da Julie er blevet formand skal Julies tidligere rolle besættes.
Malthe Bech stiller op.
Enstemmigt valgt.

3. Johnny Martens - Ønsker ikke genvalg
Patrick Holm stiller op.
Enstemmigt valgt.
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4. Konstitueret kasserer Christian Vinther stopper.
Suppleant vælges til en et årig periode.
Anton Dam stiller op.
Enstemmigt valgt.

7. Behandling af indkomne forslag
1. Ingen indkomne forslag
8. Eventuelt
1. Jubilæumsfest
PI fylder 100 år – det skal fejres.
20. Maj kl 17. Pris for medlem 300 kr.

2. Vinderholdet af 5-a-side blev hædret.
3. Christian Vinther og Marcus Persson fik gave for deres
arbejde for PI Fodbold.
Også kæmpe tak til Johnny Martens, som ikke kunne være til
generalforsamlingen, for sit store arbejde. Han ønskes alt
godt i Århus.
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