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1.  Valg af dirigent 

Asger 

Det blev konstateret af årsmødet er lovligt indkaldt. 

 

2. Valg af referent og stemmetællere 

John + Gitte & Palle 

 

3. Afd. Beretning 

 

Beretning fodbold 2022 

Fodboldåret 2022 begynder som altid året før, nemlig med julestævnet 2021 i Rødovre 

hallen. Det er årets sidste kampe, men samtidig indledningen på indefodboldsæsonen. 

Julestævne 2021 

Efter et par år med nedgang, var der atter fremgang, og specielt i herresenior. Der var 

tilmeldt følgende antal i de forskellige kategorier: Herresenior 36 tilmeldte hold – 

Damesenior 6 tilmeldte hold – SOB 5 tilmeldte hold. Det er samtidig en lørdag, hvor 

mange møder op med familien, og får en hyggelig dag ud af det, med mulighed for at få 

en snak med alle de andre der mødes omkring bordene imellem kampene. 

Indefodboldstævner 

Når så nytåret er blevet skudt ind, så er det blevet tid til at skyde med fodbold til 

indefodbold, der som altid er med 4 spillere på banen og med bander. Den gode gamle 

udgave, som vi har kørt med siden 1949. Det har tidligere været en turnering, hvor der 

blev spillet flere runder over flere weekender, inden man nåede til finalen. Men nu om 

stunder er det et nyt stævne hver gang der bliver spillet, så man ikke er afhængig af, at 

skal flere weekender i træk. Men det er der så alligevel flere hold der gør, idet de tilmelder 

sig til flere weekender, og dermed holder sig i gang i januar og starten af februar. Det 

gav i år en fremgang i forhold til de sidste par år, så det har været en positiv udvikling. 

Udefodboldturneringen 

Når kalenderen så siger april, solen begynder at varme lidt mere, og foråret viser sig 

frem, så er det tid til at komme på græs. Men det er efterhånden for en stor dels 

vedkommende kunstgræs der bliver spillet på. Og årsagen er selvfølgelig den, at 7-mands 

fodbold slider utroligt meget på banerne, da man løber meget i de samme områder. Og 

bliver græsbanen ødelagt grundet regnvejr i april, så er banen ødelagt for hele sæsonen, 

da den ikke når at komme sig helt igen. Så derfor er der også tegn på, at kunstgræs 

kommer til at tage mere og mere over i fremtiden.  

Når så turneringen er blevet skudt i gang, så opdager man rundt omkring, at det da 

kunne være hyggeligt at komme ud med venner og kollegaer, og spare lidt til en fodbold. 

Derfor kommer der løbende nye rækker til, så alle der har lyst, også kan komme ud og 

hygge sig på banerne i Valby Idrætspark og Kløvermarken. Det er nemlig der hvor de 

fleste af kampene bliver spillet. Men selvom det er sejren man går efter, så skal man 



også huske, at fællesskabet og de gode oplevelser, går hånd i hånd med at det også skal 

være hyggeligt at komme ud på banerne. Og det gælder også for dommerne, at alle hold 

skal være med til at skabe en god stemning, så kampene kan blive afviklet i god ro og 

orden. Og det bliver stort set alle kampe også. For alle skal også gerne kunne komme på 

arbejde dagen efter, og både være skades fri, men samtidig også kunne se hinanden i 

øjnene, uden dårlige oplevelser fra dagen før. Husk fairplay gælder stadig! Men det skal 

samtidig siges, at 10 udvisninger på hele sæsonen ikke er mange, og på nær en enkelt 

udvisning, så er alle endt med en enkelt dags karantæne. 

Flere af rækkerne var præget af mange jævnbyrdige kampe, og der var flere rækker der 

først blev afgjort på sidste spilledag. Enkelte rækker, var der to eller flere hold der 

sluttede af point i kampen om at blive rækkevinder, så det var indbyrdes opgør der 

afgjorde topstriden.  

Men, desværre bliver alt for mange kampe ikke spillet. Flere rækker har 20 eller flere 

aflyste kampe ud af 72 kampe. Og helt galt er det i en enkelt række, hvor 33 ud af 56 

kampe ikke er blevet spillet. En ting er aflyste kampe, meget værre er det de kampe, 

hvor det ene hold udebliver uden at sende afbud til modstander og kontoret. Det giver 

en meget ujævn afvikling af turneringen, når så mange kampe ikke bliver spillet. Og det 

giver spekulation om, det er nogle meget optimistiske holdledere der tilmelder hold, eller 

om det er spillerne der giver tilsagn, og så hopper fra når kampene skal spilles. I hvert 

fald så giver det mange frustrationer for de hold der gerne vil spille fodbold, og som må 

se den ene kamp efter den anden ikke bliver spillet. Hvilket også kan betyde, at de hold 

der vil spille fodbold, mister interessen når så mange kampe bliver aflyst. Tænk jer nu 

om inden man meget optimistisk tilmelder hold. Det kræver mere end 10 spillere før man 

kan gennemføre en turnering. Der vil altid opstå skader, ferie og familiesammenkomster, 

og deraf afbud til holdlederen der står for at skrabe hold sammen. 

Cupturneringen finaler 

Cupturneringen blev igen i år afviklet som indledende puljekampe, så alle hold var 

garanteret minimum 2 kampe, og for de flestes vedkommende. Inden holdene gik på 

sommerferie. Derefter gik det runde for runde efter sommerferien, så der til sidst kun 

var to hold tilbage til selve finalen. Den blev som det har været en tradition i flere år, 

spillet på Kløvermarken, med efterfølgende spisning i KFB-klubhuset. Fællesspisning med 

præmieoverrækkelse, og håneret, samt sjove bemærkninger, skaber altid en god 

stemning efter en hård finalekamp. Resultaterne blev som følgende:  

Herresenior Joe Football Club (Ligaen) – De 5 Stjerner (7A1) 3 – 0. En meget lige kamp, 

selv om resultatet umiddelbart siger noget andet. Men godt målmandsspil i begge ender, 

gjorde, at det først var i anden halvleg der kom hul på bylden. Og alligevel var det 

jævnbyrdigt indtil det sidste.   

Oldboys/SOB Sydens Feriehuse (Sob Ligaen) – Terminalen (Oldboys Ligaen) 3 – 2. En 

overraskende sejr til Sydens Feriehuse, der spiller i en række, der er en årgang ældre. 

Og så samtidig mod mestrene for den yngre årgang, hvilket vidner om at fight betaler 

sig, hvis man vil vinde fodboldkampe. 

Fremtiden 

Vi står nu i den situation, at der skal findes et helt nyt fodboldudvalg. Og hvis vi kigger 

bagud, så har det været meget lidt udskiftning igennem mange år, så derfor er det 



selvfølgelig en udfordring, at der på én gang skal findes nye folk, da det ikke er 

gengangere fra det gamle udvalg, der ønsker at fortsætte. Men det er måske også på 

tide, at nye kræfter med nye idéer kommer til, og ser på fremtiden med helt friske øjne. 

For der er ingen tvivl om, at når man har siddet i udvalg i mange år, så falder man for 

let til rutine, og så udvikler man sig ikke. Nu er der så mulighed for, at nye friske kræfter 

måske med helt ny inspiration, prøver nye ting af, til glæde for dem, der endnu ikke har 

spillet fodbold i Firmaidræt Storkøbenhavn. Nye tiltag kan også lokke nye spillere og hold 

til, og både bestyrelsen samt kontoret bakker gerne op og støtter nye idéer. Udvikling er 

noget hele Firmaidræt Storkøbenhavn har på dagsordenen, så endnu flere kan være med 

i fællesskabet. 

Her ved årets afslutning, vil vi gerne sige tak til dommerklubben FUD, for at have gjort 

et stort arbejde, for at der kunne stilles dommere til alle kampene. Også en tak til 

kontoret, som har sørget dagligt for, at alle aflyste kampe er blevet videresendt til anlæg 

og dommerne, så man var opdateret på kampe der ikke skulle spilles. Sidst men ikke 

mindst, en stor tak til de mange holdledere, der uge efter uge, utrætteligt har kæmpet 

hårde kampe, for at deres hold kom ud at spille. Uden disse ildsjæle, så var 

fodboldturneringen ikke blevet det samme.  

 

 

Spørgsmål fra salen.: 

TK fra HI.:  Bliver svært at få nyt udvalg på benene. 

Jeanette svare at det ved vi, men uden må vi lukke og slukke. 

Thomas fra RIF.: Arbejder bestyrelsen på at få et nyt udvalg. 

Jeanette. Derfor er dette møde indkaldt, ikke nødvendigvis en formand mv., men bare et 

udvalg. 

Poul fra Brandvæsenet.: Kan man få folk udefra til at lægge turneringen. 

Jeanette.: Det har været drøftet og er absolut en mulighed.. 

Klaus fra Danske bank.: Er der slet ingen fra det gamle udvalg der vil forsætte. 

Jeanette.: Er forsøgt, men uden held.  

Kim fra RIF.: Hvorfor har man stoppet samarbejdet med M. 

Jeanette.: Henviste til meddelelse som blev udsendt i oktober, men uddybede kort at det 

var gentagne gange modarbejdelse af bestyrelsen- og dermed også Firmaidræt 

Storkøbenhavn. 

 

4. Indkomne forslag 

Der er ingen indkomne forslag. 

 

 

 

5. Regnskab & budget 

Palle fremlagde regnskabet for 2021 og forklarede i korte træk hvordan regnskabet er 

skruet sammen og fungerer.: 

Budgettet for 2023 er copy/paste af 2022 og skal udføres sammen med det nye udvalg, 

eventuelt sammen med administrationen og økonomiansvarlig. 



Spørgsmål fra salen.: 

Bo, FUD.: Regnskabet nu er for 2021 ? Dette bekræftet af Palle. 

Erik, RIF.:  Budget for årsmøder efterfølgende aldrig fremlagt. 

Kan dette gøres fremadrettet. Bestyrelsen vil anbefale det nye udvalg, at indlede åbenhed 

om afdelingens budgetter. 

Johnny, Layborn.: Mener man forsøgte at fremlægge nogle tal for nogle år siden. 

Palle oplyste efter opfordring om status på regnskabet 2022 og usikkerheden om de 

udgifter der er dukket op og vi ved ikke om der kommer mere. 

Erik, RIF.: Man bør lave budget sådan så man har indflydelse på kommende udgifter. 

Budget kan ikke vedtages på et årsmøde, da det vedtages af udvalget og bestyrelsen. På 

afdelingens årsmøde og repræsentantskabsmødet er budget alene til orientering. 

Men man kan tage debatter omkring hvordan budgetter lægges. 

 

Herefter tages budgettet til efterretning. 

 

 

6. Valg af udvalgsmedlemmer 

Asger bad forsamlingen om forslag til en ny bestyrelse.. 

Jeanette opfordrede atter engang forsamlingen og der var en debat 

Omkring om man kunne få nogle af de gamle soldater tilbage. 

Herefter var der fri debat om hvordan vi kan komme videre, 

Bl.a. at Kim og John fra bestyrelsen vil gerne hjælpe det nye udvalg med at komme i 

gang. Kim forklarede en del om arbejdet, bl.a. at det er turnerings planlægningen der er 

det store arbejde, når først den er lagt er der et par timers arbejde om ugen med mails 

og resultat/holdkort opdatering for rækkelederne. 

FUD vil også gerne give et hånd med i arbejdet for at få turneringen til at bestå. 

Jeanette nævnte at bestyrelsen nu vil prøve at gå ud og håndplukke nogle nye kræfter, 

til det næste år.  

 

Forsamlingen bakker op om at HB arbejder videre med at stable et nyt udvalg på benene, 

klubberne opfordres til at gå tilbage i egne klubber og finde emner til udvalget. 

 

7. Evt. 

FUD.. Spurgte om indendørsstævner afholdes i januar og februar. 

Jeanette, vi gør alt for at få det afviklet. 

 

Asger takkede forsamlingen for god ro og orden… 

 

8. Uddeling af præmier 

Jeanette og Kim stod for uddeling af præmier til de fremmødte hold som havde vundet 

deres række eller blev nummer 2 & 3, samt uddeling af overskydende gavekort. 


